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1. Valg af 3 byrådsmedlemmer til Distriktsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. sammenlægningsudvalgets beslutning af 20. september 2006 

består Distriktsudvalget af 29 medlemmer, hvoraf Frederikshavn Byråd vælger 3 

medlemmer, heraf formanden for udvalget. Hver af de 26 distrikter har 1 

repræsentant i udvalget.  

  

Distriktsudvalget er et rådgivende dialogforum mellem byrådet og borgerne i 

oplandsbyer, landsbyer og landdistrikter.  

  

Udvalgets formål er at 

       være bindeled mellem oplandsbyer, landsbyer og landdistrikter og byrådet 

samt skabe dialog og tværgående samarbejde om kommunens 

distriktspolitik 

       skabe forudsætninger for udvikling, aktiviteter og bevaring i kommunens 

oplandsbyer, landsbyer og landdistrikter 

       arbejde for at fremme samarbejdet mellem kommunens områder uden for 

de tre største bysamfund 

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 3 byrådsmedlemmer til udvalget, heraf formanden 

for Distriktsudvalget.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlemmer   

Helle Madsen, V (formand)   

Anders Broholm, V   

Jens Hedegaard Kristensen, A   

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/12024 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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2. Valg af 8 byrådsmedlemmer og 8 personlige stedfortrædere 

som delegerede til KL´s kommunalpolitiske topmøde 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 4 i Love for KL vælger KL’s medlemskommuner 1 

stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndte 8.000 indbyggere i kommunen. 

Samtidig vælger byrådet stedfortrædere for de delegerede.  

  

Kommunernes Landsforening (KL) har til formål at varetage de danske kommuners 

fælles interesser og derved bidrage til, at kommunerne politisk og administrativt 

løser deres opgaver til fællesskabets og borgernes tilfredshed.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 8 byrådsmedlemmer som delegerede og 8 

personlige stedfortrædere til KL’s kommunalpolitiske topmøder i 2010 – 2013.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlemmer Personlige stedfortrædere 

Lars Møller, V Per Nilsson, V 

Anders Broholm, V John Christensen, V 

Jette Fabricius Toft, F Christina Lykke Eriksen, F 

Peter Nielsen, C Jens Porsborg, C 

Birgit Hansen, A Birthe Marie Pilgaard, A 

Bjarne Kvist, A Ole Rørbæk Jensen, A 

Jens Hedegaard Kristensen, A Erik Kyed Trolle, A 

Erik Sørensen, A Jørgen Tousgaard, A 

  

Fraværende: Hanne Welander 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13500 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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3. Valg af 3 byrådsmedlemmer og 4 personlige stedfortrædere 

til valgbestyrelsen vedrørende folketingsvalg 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 24, stk. 1, nr. 1 i Lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 

2009 Lov om valg til Folketinget vælger byrådet 4 medlemmer til valgbestyrelsen. 

Den gruppe i byrådet, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder. 

Borgmesteren i kredskommunen er født formand for valgbestyrelsen. Desuden skal 

vælges en næstformand blandt valgbestyrelsens medlemmer.  

  

Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den endelige 

opgørelse af afstemningen i opstillingskredsen.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet ud over borgmesteren (født formand) for kredskommunen, 

udpeger 3 byrådsmedlemmer samt 4 stedfort rædere for de valgte til 

valgbestyrelsen. Desuden udpeges en næstformand blandt valgbestyrelsens 

medlemmer.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlemmer Personlige stedfortrædere 

Lars Møller, V (formand) John Christensen, V 

Paul Rode Andersen, F Søren Visti Jensen, F   

Bjarne Kvist, A (næstformand) Birgit Hansen, A 

Erik Sørensen, A Jens Hedegaard Kristensen, A 

  

 Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13803 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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4. Valg af 4 byrådsmedlemmer samt 5 personlige 

stedfortrædere til valgbestyrelsen vedrørende kommunale valg 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 13, stk. 1 i Lovbekendtgørelse nr. 144 af 24. februar 2009 

Lov om kommunale og regionale valg vælger hver kommune en valgbestyrelse, og 

af § 14 stk. 1 fremgår, at valgbestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 medlemmer, 

der vælges af byrådet ved forholdstalsvalg. Den gruppe, der har valgt et medlem 

udpeger tillige en stedfortræder. Borgmesteren er født formand jf. § 14. Byrådet 

vælger desuden en næstformand blandt valgbestyrelsens medlemmer. 

  

Valgbestyrelsen varetager følgende opgaver  

 Modtager og godkender kandidatlister samt anmeldelser om listeforbund 

og valgforbund  

 Tilvejebringer stemmesedler og opslag  

 Forestår den endelige opgørelse af afstemningen  

 Forestår opgørelsen af valget  

 

Indstilling 
Det indstilles, at byrådet ud over borgmesteren (født formand) udpeger 4 

byrådsmedlemmer samt 5 stedfortrædere for de valgte til valgbestyrelsen. Desuden 

udpeges en næstformand blandt valgbestyrelsens medlemmer.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlemmer Personlige stedfortrædere 

Lars Møller, V (formand) Anders Broholm, V 

Paul Rode Andersen, F Søren Visti Jensen, F   

John Christensen, V Jens Ole Jensen, V  

Birgit Hansen, A (næstformand) Bjarne Kvist, A 

Jens Hedegaard Kristensen, A Erik Sørensen, A 

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13805 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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5. Valg af 2 medlemmer og 1 stedfortræder til Aktionsgruppen 

for Vendsyssel 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 6 i Vedtægter for Aktionsgruppen for Vendsyssel ledes 

aktionsgruppen af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 17 medlemmer. Jf. 

§ 8 har hver kommune ret til at udpege 2 medlemmer og 1 stedfortræder til 

bestyrelsen.  

  

Det er foreningens formål at  

      fremme den lokale landdistriktsudvikling gennem samarbejde med frivillige 

kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører, organisationer 

mv. i overensstemmelse med Landdistriktsprogram 2007-2013, herunder at 

indstille prioriterede projekter til tilskud under programmet  

      deltage aktivt i den samlede landdistriktsindsats i området  

       tage selvstændige initiativer til projekter og processer  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 2 medlemmer samt 1 stedfortræder til gruppen.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlemmer Stedfortræder 

Helle Madsen, V Hans Jørgen Nygaard, V  

Jens Hedegaard Kristensen, A   

  

 Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13695 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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6. Valg af 1 medlem og stedfortræder til Den lokale 

aktionsgruppe for Morsø, Thisted, Jammerbugt, Hjørring og 

Frederikshavn Kommuner (under Fiskeriudviklingsprogrammet) 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 9 i Vedtægter for Den lokale fiskeriaktionsgruppe for Morsø, 

Thisted, Jammerbugt, Hjørring og Frederikshavn Kommuner består bestyrelsen af 

21 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 1 medlem og 1 stedfortræder.  

  

Foreningens formål er at  

         den lokale udvikling i fiskeriområder gennem samarbejde med frivillige 

kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører, organisationer 

mv. i overensstemmelse med fiskeriudviklingsprogrammet 2007-2013, 

herunder at indstille prioriterede projekter til tilskud under programmet  

         deltage aktivt i den samlede udviklingsindsats i området  

         tage selvstændige initiativer til projekter og processer  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem og 1 stedfort ræder til bestyrelsen.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010 

Medlem Stedfortræder 

Lars Møller, V Mogens Brag, V  

  

  Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13810 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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7. Valg af 1 byrådsmedlem til Toppen af Danmark A/S  

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 4 i aktionæroverenskomsten for destinationsselskabet 

Toppen af Danmark A/S består bestyrelsen af 8 medlemmer. De 3 deltagende 

kommuners borgmestre er fødte medlemmer af bestyrelsen. 1 medlem udpeges af 

Frederikshavn Byråd blandt dets medlemmer og 1 medlem udpeges af Hjørring 

Byråd blandt dets medlemmer. De 3 øvrige medlemmer udpeges af Fonden 

Toppen af Danmark blandt de i området værende turistforeningers 

bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsen for Fonden Toppen af Danmark.  

  

Bestyrelsesmedlemmerne i selskabet vælges for en periode af 1 år. Genvalg kan 

finde sted. De 2 byrådsudpegede medlemmer udpeges for en periode, der svarer til 

byrådets valgperiode.  

  

Selskabets formål er på almennyttigt grundlag at formidle et samarbejde mellem 

kommuner og øvrige aktionærer, med henblik på at fremme udviklingen af en 

sammenhængende turisme i ”Toppen af Danmark” området, ved produktion og 

planlægning mv. i relation til turisme. 

  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet ud over borgmesteren udpeger 1 byrådsmedlem til 

bestyrelsen.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlemmer   

Lars Møller, V   

Erik Sørensen, A   

  

  Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/16206 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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8. Valg af 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til Frederikshavn 

Erhvervsforenings repræsentantskab 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 8 i vedtægter for Frederikshavn Erhvervsforening består 

repræsentantskabet af indtil 21 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 3 

medlemmer fortrinsvis fra Økonomiudvalget og 3 stedfortrædere.  

  

Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde mellem erhvervene, 

offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer og 

turistforeningen i Frederikshavn samt Frederikshavn Erhvervsråd at fremme en 

sund erhvervsudvikling og en god beskæftigelse i Frederikshavn.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 3 medlemmer og 3 stedfort rædere til 

repræsentantskabet.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

  

Medlemmer Stedfortræder 

Lars Møller, V Frode Thule Jensen, V 

Anders Broholm, V Peter Nielsen, C 

Jens Hedegaard Kristensen, A Erik Sørensen, A 

  

 Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/12442 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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9. Valg af 2 medlemmer til Fonden Sæby Erhvervsudvikling 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 6, stk. 1, i Vedtægter for Fonden Sæby Erhvervsudvikling 

består bestyrelsen af 5 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 2 

medlemmer.  

  

Fonden har til formål at eje aktiver, herunder anparter eller aktier, som kan 

medvirke til styrkelsen af erhvervsudviklingen i Sæby og omegn ved enten ejerskab 

af bygninger eller andre faciliteter, som mod vederlag kan stilles til rådighed for 

erhvervslivet i Sæby. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

  

Medlem   

Lars Møller, V   

Ole Rørbæk Jensen, A    

  

 Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14736 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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10. Valg af 1 medlem til Skagen Turistforening 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 6 i Vedtægter for Skagen Turistforening består bestyrelsen af 

8 medlemmer. Heraf har Frederikshavn Byråd ret til at udpege 1 medlem.  

  

Foreningens formål er inden for sit område at fremme og udvikle turismen i videste 

forstand i samarbejde med kommunale myndigheder, virksomheder og institutioner 

samt andre turistforeninger og turistselskaber.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til foreningen.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Lars Møller, V   

  

 Fraværende: Hanne Welander 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/12796 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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11. Valg af 1 medlem til Turistforeningen for Frederikshavn og 

Omegn 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 6 i vedtægter for Turistforeningen for Frederikshavn og 

Omegn består bestyrelsen af 9 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 1 

medlem.  

  

Foreningens formål er at fremme turismen i Frederikshavn Kommune under 

hensyntagen til borgernes turistpolitiske interesser. Foreningen skal gennem 

medlemskab af relevante paraplyorganisationer søge at opnå regional og national 

indflydelse.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til foreningen.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Lars Møller, V   

  

 Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/12804 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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12. Valg af 1 byrådsmedlem til Sæby Turistforening 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 6 i Vedtægter for Sæby Turistforening består bestyrelsen af 7 

medlemmer – heraf vælger byrådet 1 medlem af og blandt byrådets medlemmer.  

  

Foreningens formål er at gøre Sæby og omegns seværdigheder og naturskønheder 

bekendt i videre kredse ved gode beskrivelser, hensigtsmæssig reklame og vågen 

over, at der ydes turister god og forsvarlig behandling samt at virke for 

forskønnelse af byer og omegn og varetage de dermed beslægtede opgaver. 

Foreningen skal anlægge sit arbejde således, at det støtter den almindelige 

udvikling af kulturlivet i Sæby og omegn.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til foreningen.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Lars Møller, V   

  

 Fraværende: Hanne Welander 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/12812 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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13. Valg af 1 medlem til Fonden Fiskens Hus Danmark 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 7 i Vedtægter for Fonden Fiskens Hus Danmark består 

bestyrelsen af 3-7 personer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 1 medlem.  

  

Fondens overordnede formål er at skabe et forum, der blandt relevante partnere 

inden for madkultur- og fiskebranchen kan udvikle kommercielle aktiviteter med 

henblik på produktion, udvikling og formidling af fiskeprodukter af høj kvalitet.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til fondens bestyrelse.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Per Nilsson, V    

  

 Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/12824 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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14. Valg af 1 byrådsmedlem til Frederikshavn Event ApS 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 14 i Vedtægter for Frederikshavn Event ApS består 

bestyrelsen af 7 medlemmer – heraf Frederikshavn Kommunes borgmester (født 

medlem) og 1 medlem udpeget af og blandt Frederikshavn Byråd.  

  

Selskabets formål er at udøve erhvervsudviklingsaktiviteter inden for rammerne af 

Lov om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsudviklingsaktiviteter og 

således fremme erhvervsudviklingen i Frederikshavn Kommune ved gennem 

koordineret og generel markedsføring at tiltrække arrangementer til byen i form af 

konferencer, kongresser, sports- og kulturevents samt begivenheder, der kan 

ligestilles hermed og samtidig udvikle nye produkter og koncepter, alt med henblik 

på en kommerciel udnyttelse af nye og eksisterende oplevelsescentre med det 

formål at skabe lokal erhvervsmæssig vækst. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet ud over borgmesteren (født formand) udpeger 1 

byrådsmedlem til selskabet.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Lars Møller, V   

Bjarne Kvist, A   

  

 Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/12835 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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15. Valg af 2 medlemmer til Fonden Kattegat Silo 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 5 i Vedtægter for Fonden Kattegat Silo består bestyrelsen af 

6 medlemmer, der ikke må være fastansat i fonden – heraf udpeger Frederikshavn 

Kommune 2 medlemmer.  

  

Fonden, der er erhvervsdrivende, har til formål at understøtte teknologisk udvikling 

og innovation samt at skabe et iværksætter- og vækstmiljø, som kan sætte 

yderligere fart i erhvervsudviklingen og den erhvervsmæssige omstillingsproces, 

som Frederikshavn står midt i. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Lars Møller, V   

Birgit Hansen, A   

  

 Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14855 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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16. Valg af 1 medlem til Ejendomsselskabet Møllehuset A/S  

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 3 i Aktionæroverenskomst vedrørende Ejendomsselskabet 

Møllehuset A/S ledes selskabet af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-

7 medlemmer. Hver aktionær har ret til at udpege 1 bestyrelsesmedlem.  

  

Selskabets formål er at eje og på markedsmæssige vilkår at udleje/bortforpagte 

ejendommen Møllehuset, Skovalléen 45, Frederikshavn, og anden i forbindelse 

hermed stående virksomhed.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Lars Møller, V   

  

 Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13044 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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17. Valg af 1 medlem til Foreningen Ålbæk Havn af 1991 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 6 i Vedtægter for Foreningen Ålbæk Havn af 1991 ledes 

foreningens arbejde af en bestyrelse – heraf vælger Frederikshavn Kommune 1 

repræsentant til bestyrelsen. 

  

Foreningens formål er at administrere og drive Ålbæk Havn i henhold til kontrakt 

herom med Frederikshavn Kommune – og derved skabe så gode forhold som 

muligt for havnens brugere. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Peter Nielsen, C   

  

 Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13097 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 

 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 27. januar 2010 Side 26 af 133 

 

 

18. Valg af 2 medlemmer til Rønnerhavnens 

vedligeholdelsesudvalg 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 5 i vedligeholdelsesvedtægt for Rønnerhavnen består 

bestyrelsen af 5 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Kommune 2 

medlemmer og Rønnerhavnsforeningen 2 medlemmer.  

Det 5. medlem udpeger Rønnerhavnsforeningen og Frederikshavn Kommune i 

forening, idet Frederikshavn Kommunes stemme i tilfælde af uenighed skal være 

afgørende.  

  

Formålet med vedligeholdelsesvedtægten er at nedsætte en bestyrelse og beskrive 

dennes virke. Bestyrelsen skal hvert år vurdere havnens faktiske tilstand og 

udarbejde en rapport herover og ud fra denne prioritere det kommende års 

vedligeholdelse samt en eventuel videre udbygning af havnen.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010 

Medlemmer   

Per Nilsson, V    

Bruno Müller, A   

  

 Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13517 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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19. Valg af 1 medlem til Frederikshavn Marina K/S  

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 8 i Vedtægt for Frederikshavn Marina K/S ledes selskabet af 

en bestyrelse på 7 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 1 medlem.  

  

Selskabets formål er at  

         drive den anlagte havn ved udlejning af bådpladser og anden for driften af 

den lystbådehavn naturlig indtægtsgivende virksomhed. Selskabet drager 

omsorg for anlæggenes vedligeholdelse og for i takt med tidens krav at 

gennemføre nødvendige udvidelser og nyetableringer af de oprindelige 

anlæg, således at havnen til enhver tid vil fremtræde som en veletableret, 

veldrevet og moderne lystbådehavn 

         sørge for etablering og drift af sådanne anlæg og faciliteter på landjorden, 

hvis tilstedeværelse må anses påkrævende eller naturlige for, at havnen til 

enhver tid på effektiv måde kan betjene sit publikum – det være sig 

bådejere eller andre, som finder interesse i den anlagte lystbådehavn  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Frode Thule Jensen, V   

  

 Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13112 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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20. Valg af 2 byrådsmedlemmer til Repræsentantskabet for 

Aalborg Lufthavn a.m.b.a. 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 7 i Vedtægter for det kommunale fællesskab Aalborg 

Lufthavn a.m.b.a. består repræsentantskabet af 18-23 medlemmer. De kommunale 

andelshavere udpeger blandt sine medlemmer 2 medlemmer fra hver 

ejerkommune til selskabets repræsentantskab.  

  

 Selskabets formål er at  

         eje Aalborg Lufthavn med tilhørende arealer, bygninger mv.  

         drive Aalborg Lufthavn på sikkerhedsmæssigt højeste niveau  

         gennemføre den udbygning, som er fornøden for at fremme og sikre 

afviklingen af lufttrafikken til gavn for erhvervslivet og befolkningen i 

Nordjylland 

         fastholde og styrke lufttrafikken til og fra Nordjylland og arbejde for, at der 

etableres et alsidigt tilbud af flyforbindelser til og fra Nordjylland  

         drive Aalborg Lufthavn på et forretningsmæssigt grundlag 

         drive virksomhed, som er naturlig forretningsmæssig sammenhæng med 

lufthavnens drift  

         skabe gode forhold for lufthavnens brugere 

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 2 byrådsmedlemmer til repræsentantskabet.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlemmer   

Lars Møller, V   

Jørgen Tousgaard, A   

  

 Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13698 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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21. Valg af 2 medlemmer til Sindal Lufthavn I/S 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 5 i overenskomst mellem Frederikshavn og Hjørring 

Kommuner om drift af Sindal Lufthavn består bestyrelsen af 5 medlemmer – heraf 

udpeger Frederikshavn Byråd 2 medlemmer.  

  

Interessentskabets formål er at drive Sindal Lufthavn I/S som en offentlig lufthavn 

med de dertil hørende anlæg.  

  

Det oplyses, at Frederikshavn Kommune udtræder af samarbejdet pr. 31. 

december 2011.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen for perioden 1. 

januar 2010 til 31. december 2011.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlemmer   

Jens Porsborg, C   

Jørgen Tousgaard, A   

  

 Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/19649 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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22. Valg af 3 byrådsmedlemmer og 3 personlige stedfortrædere 

til Modtagestation Vendsyssel I/S  

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 4 i Vedtægt for Modtagestation Vendsyssel I/S skal 

Frederikshavn Kommune udpege 3 byrådsmedlemmer og 3 personlige 

stedfortrædere (også byrådsmedlemmer) til bestyrelsen.  

  

Selskabets formål er at varetage interessentkommunernes opgaver vedrørende 

farligt affald, jf. de til enhver tid gældende bestemmelser, senest fastsat i 

lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om miljøbeskyttelse og 

bekendtgørelse nr. 299 af 30. april 1997 om affald.  

  

Der gøres opmærksom på, at Frederikshavn Byråd den 28.  maj 2008 godkendte 

forslag til ændringer af Vedtægt for Modtagestation Vendsyssel I/S.  

Disse ændringer er endnu ikke godkendt af Hjørri ng Kommune, hvorfor vedtægter 

godkendt den 23. februar 2001 stadig er gældende.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 3 byrådsmedlemmer og 3 personlige 

stedfortrædere til bestyrelsen.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlemmer (i prioriteret 

rækkefølge) 

Stedfortrædere(i prioriteret 

rækkefølge) 

Brian Pedersen, F Jens Porsborg, C 

Bruno Müller, A  

John Christensen, V 

Ole Rørbæk Jensen, A  

Pia Karlsen, V  

Birgit Hansen, A  Anders Gram Mikkelsen, A  

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13128 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BN 
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23. Valg af 3 byrådsmedlemmer til Sæby Jernvandkur 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. Endeligt skøde vedrørende Sæby Jernvandkur varetages 

jernkildens fremtidige drift af en bestyrelse på 5 medlemmer – heraf vælger byrådet 

3 medlemmer blandt dets midte.  

  

Jernkilden blev fundet i 1883 og fungerer som en turistattraktion.   

  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 3 byrådsmedlemmer til bestyrelsen.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlemmer   

Mogens Brag, V    

Jens Porsborg, C   

Ole Rørbæk Jensen, A    

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13185 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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24. Valg af 2 medlemmer samt minimum 2 stedfortrædere til 

Bygningsforbedringsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 1 i Forretningsorden for Bygningsforbedringsudvalget i 

Frederikshavn Kommune består udvalget af 5 medlemmer – heraf 2 kommunale 

repræsentanter samt 1 eller flere stedfortrædere for hvert medlem.  

  

Bygningsforbedringsudvalgets formål er at yde støtte til renovering af 

bevaringsværdige beboelsesbygninger i hele kommunen og forsamlingshuse i 

landdistrikterne.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger  

        2 kommunale repræsentanter 

        1 eller flere stedfortrædere for hver repræsentant  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlemmer Stedfortrædere 

Jan Andersen Jens Hedegaard Kristensen, A 

Irene Hjortshøj Bjarne Kvist, A 

  

Fraværende, Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13222 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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25. Udpegning af medlemmer til Boligkommissionen  

 

Sagsfremstilling 

Byrådet udpegede på det konstituerende møde 3 byrådsmedlemmer, som skal 

være medlemmer af boligkommissionen i indeværende byrådsperiode.  

  

Boligkommissionen består af 9 medlemmer – heraf 1 formand samt 2 medlemmer, 

der alle skal være medlemmer af byrådet. Der vælges en suppleant for formanden 

samt et eller flere suppleanter for hvert medlem. 

  

Boligkommissionen fører tilsyn med ejendomme, som benyttes til beboelse og 

ophold, når det vurderes, at disse ejendomme ved deres beliggenhed, indretning 

eller andre forhold er sundhedsfarlige aller brandfarlige.  

  

Udover de 3 byrådsmedlemmer skal kommissionen bestå af 1 medlem, der er 

læge, 1 medlem, der har en brandmæssig sagkundskab, 1 medlem, der er 

bygningssagkyndig, 1 medlem, der er jurist, 1 medlem, der er udpeget efter 

indstilling fra de større lejerforeninger i kommunen, og et medlem, der er u dpeget 

efter indstilling af de større grundejerforeninger i kommunen.  

  

Når sagerne vedrører boligforeningers ejendomme, erstattes medlemmet, der er 

indstillet af lejerforeninger af et medlem, der vælges efter indstilling fra 

afdelingsbestyrelserne i boligforeningerne, og medlemmet, der er indstillet af 

grundejerforeningerne, erstattes af et medlem, der er indstillet af boligforeningerne i 

kommunen. Der skal desuden vælges mindst en suppleant for medlemmerne.  

  

I henhold til ligestillingsloven skal der så vidt muligt indstilles medlemmer af begge 

køn.  

  

Der foreligger følgende indstillinger:  

         Frederikshavn Grundejerforening indstiller som medlem Villly Møller, 

Frederikshavn, og som suppleant Helle Camilla Christiansen, 

Frederikshavn  

         LLO indstiller som medlem Bent H. Pedersen, Strandby, og som suppleant 

enten Karin Toft Laustsen, Sæby, eller Kurt Trier Pedersen, Skagen - i 

uprioriteret rækkefølge 

         Boligorganisationerne indstiller som medlem Finn Olesen, Frederikshavn 

Boligforening, og som suppleant Bodil Jensen, Boligforeningen Vesterport  

         Boligorganisationernes afdelingsbestyrelser indstiller som medlem Gurli 

Nielsen, Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn og som suppleant 

Bjarne Walentin, Frederikshavn Boligforening 

         Som læge indstilles Kaj Bernth, Frederikshavn (det har ikke været muligt 

at finde en suppleant) 

         Som jurist indstilles som medlem Mogens Eeg, Skagen, og som suppleant 

Gitte Slotved, Frederikshavn  
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         Som brandsagkyndig indstilles som medlem tidligere beredskabschef Ole 

Mortensen, Frederikshavn, og som suppleant René Bech, 

Beredskabsforvaltningen, Frederikshavn 

         Som bygningssagkyndig ingeniør Henning Eriksen, Frederikshavn, og som 

suppleant akademiingeinør Tove Sommer Nielsen, Frederikshavn. 

  

Alle de indstillede er villige til at påtage sig hvervet.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at følgende personer udpeges til at 

varetage hvervene i boligkommissionen indtil 31. december 2013:  

         Som medlemmer: Villy Møller, Bent H. Pedersen, Finn Olesen, Gurli 

Nielsen, Kaj Bernth, Mogens Eeg, Ole Mortensen og Henning Eriksen  

         Som suppleanter: Helle Camilla Christiansen, Bodil Jensen, Bjarne 

Walentin, Gitte Slotved, René Bech og Tove Sommer Nielsen 

         Endvidere skal byrådet vælge mellem enten Karin Toft Laustsen eller Kurt 

Trier Pedersen  som suppleant for Bent H. Pedersen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlemmer Stedfortrædere 

Villy Møller Helle Camilla Christiansen 

Bent H. Pedersen Karin Toft Laustsen 

Finn Olesen Bodil Jensen 

Gurli Nielsen Bjarne Walentin 

Kaj Bernth  
Mogens Eeg Gitte Slotved 

Ole Mortensen René Bech 

Henning Eriksen Tove Sommer 

  

Fraværende: Hanne Welander 
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26. Valg/indstilling af medlemmer til det fælleskommunale 

beboerklagenævn 

 

Sagsfremstilling 

Der er i henhold til lov om almene boliger kapitel 17 nedsat et beboerklagenævn, 

som er oprettet i fællesskab med Læsø kommune. Efter aftale indstiller/udpeger 

Frederikshavn Byråd medlemmerne i nævnet.  

  

Nævnet består af 3 medlemmer, heraf en formand, som skal være jurist. 

Formanden og en suppleant for denne beskikkes af direktøren for 

Statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet.  

  

De 2 andre medlemmer og suppleanter for disse udpeges af byrådet efter 

indstilling af henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i 

kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen. De to medlemmer skal være 

sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.  

  

Endelig skal der udpeges en socialt sagkyndig og en suppleant for denne, der 

deltager i behandling af sager om tvister efter kapitel 13. Den socialt sagkyndige 

udpeges af byrådet. 

  

Det foreslås, at byrådet indstiller til direktøren for Statsforvaltningen, at den 

hidtidige formand cand. jur. Mogens Eeg,Gæstgiverstien 9,  Skagen, beskikkes som 

formand, og den hidtidige suppleant for denne, cand. jur. Ole Kirkegaard Nyboe, 

Bælumvej 1, Terndrup, beskikkes som suppleant for formanden for perioden 1. 

januar 2010 til 31. december 2013.   

  

De almene boligorganisationer indstiller Bodil Jensen, Tolnevej 313, Sindal, som 

medlem og som suppleant for denne Finn Olesen, Lammetoften 10, 

Frederikshavn.  

  

 Lejernes Landsorganisation indstiller Bent H. Pedersen, Strandvej 53, Strandby, 

som medlem, og som suppleant for denne indstilles i uprioriteret rækkefølge enten 

Karin Toft Laustsen, Sølystvej 16B, Sæby eller Kurt Trier Pedersen, Trindelvej 70, 

2. tv., Skagen. 

Alle de indstillede er villige til at modtage valg.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til byrådet, at  

 det indstilles til direktøren for Statsforvaltningen, at Mogens Eeg beskikkes 

som formand for det fælleskommunale beboerklagenævn, og at Ole 

Kirkegaard Nyboe beskikkes som suppleant for formanden, gældende for 

perioden 1. januar 2010 til 31. december 2013    

 Bodil Jensen udpeges som medlem af beboerklagenævnet som 
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repræsentant for udlejerne med Finn Olesen som suppleant, gældende for 

perioden 1. januar 2010 til 31. december 2013  

 Bent H. Pedersen udpeges som medlem af beboerklagenævnet som 

repræsentant for lejerne, med enten Karin Toft Laustsen eller Kurt Trier 

Pedersen som suppleant, gældende for perioden 1. januar 2010 til 31. 

december 2013  

 Peter Jensen, Svanekevej 10, Frederikshavn, udpeges som socialt 

sagkyndig med Gitte Overlund,  Absalonsvej 20, Frederikshavn, som 

suppleant, gældende for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2013  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  
Medlemmer Stedfortrædere 

Mogens Eeg (formand) Ole Kirkegaard Nyboe 

Bodil Jensen Finn Olesen 

Bent H. Pedersen Kurt Trier Pedersen 

Peter Jensen Gitte Overlund 

  

Fraværende: Hanne Welander 
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27. Valg/indstilling af medlemmer til det fælleskommunale 

huslejenævn  

 

Sagsfremstilling 

Der er i henhold til boligreguleringslovens kapitel 6 nedsat et huslejenævn, som er 

oprettet i fællesskab med Læsø kommune. Efter aftale indstiller/udpeger 

Frederikshavn Byråd medlemmerne i nævnet.  

  

Nævnet består af 3 medlemmer, heraf en formand, som skal være jurist. 

Formanden og en suppleant for denne beskikkes af direktøren for 

Statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet.  

  

De to andre medlemmer vælges af byrådet efter indstilling af henholdsvis de større 

udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. De skal begge være 

kendt med huslejeforhold. Findes der ikke større udlejerforeninger eller 

lejerforeninger i kommunen, eller afgiver disse ikke inden en a f byrådet fastsat frist 

indstilling om valg af medlemmer til nævnet, så foretager Byrådet valg af 

nævnsmedlemmer, idet det ene medlem skal være en ejer, der tillige er udlejer, og 

det andet medlem skal være en lejer, der ikke tillige er udlejer.  

  

I sager om tvister efter §§ 79 a-79 c i lejeloven tiltrædes nævnet af en person, der 

er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Den socialt sagkyndige udpeges af 

byrådet. 

  

Som formand forslås, at byrådet indstiller til direktøren for Statsforvaltningen, at 

den hidtidige formand, Ole Kirkegaard Nyboe, Bælumvej 1, Terndrup, beskikkes 

som formand, og den hidtidige suppleant Mogens Eeg, beskikkes som suppleant 

for formanden, gældende for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2013.   

  

Lejernes Landsorganisation indstiller Bent H. Pedersen, Strandvej 53, Strandby, 

som medlem, og som suppleant for denne Karin Toft Laustsen, Sølystvej 16 B, 

Sæby. 

  

Der er ikke fremkommet indstilling fra udlejerforeninger, og det foreslås derfor, at 

det hidtidige medlem af huslejenævnet, Bodil Jensen, Tolnevej 313, 9870 

Sindal, udpeges som medlem med Otto Christensen, Skagensvej 340, 9981 Jerup, 

som suppleant. 

Alle de indstillede er villige til at modtage valg.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til byrådet, at   

 det indstilles til direktøren for Statsforvaltningen, at Ole Kirkegaard Nyboe 

beskikkes som formand for det fælleskommunale huslejenævn, og at 

Mogens Eeg beskikkes som suppleant for formanden, gældende for 
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perioden 1. januar 2010 til 31. december 2013    

 Bodil Jensen udpeges som medlem af huslejenævnet, som repræsentant 

for udlejerne, med Otto Christensen som suppleant, gældende for perioden 

1. januar 2010 til 31. december 2013  

 Bent H. Pedersen udpeges som medlem af huslejenævnet, som 

repræsentant for lejerne, med Karin Toft Laustsen som suppleant, 

gældende for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2013  

 Peter Jensen, Svanekevej 10, Frederikshavn, udpeges som socialt 

sagkyndig med Gitte Overlund, Absalonsvej 20, Frederikshavn, som 

suppleant, gældende for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2013  

 
Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  
Medlemmer Stedfortrædere 

Ole Kirkegaard Nyboe (formand) Mogens Eeg 

Bodil Jensen Otto Christensen 

Bent H. Pedersen Karin Toft Laustsen 

Peter Jensen Gitte Overlund 

  

Fraværende: Hanne Welander 
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28. Valg af 2 medlemmer samt 2 stedfortrædere til Skagen 

Ældreboligselskab 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 9 i Vedtægt for Skagen Ældreboligselskab består bestyrelsen 

af 7 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer og 2 stedfortrædere kan udpeges af 

Frederikshavn Byråd.  

  

Lovbekendtgørelse om almene boliger er ændret fra 1. januar 2010. Efter denne 

dato er byrådet ikke mere forpligtet til at udpege repræsentanter til bestyrelsen. 

  

Selskabet har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og 

modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene 

boliger.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 2 medlemmer samt 2 stedfortrædere til 

bestyrelsen.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlemmer Stedfortrædere 

Ivar Nissen, C Leif Fredborg, C 

Irene Hjortshøj, A Niels Chr. Larsen, A 

  

Fraværende: Hanne Welander 
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29. Valg af 2 medlemmer samt 2 stedfortrædere til Den 

selvejende almene boligorganisation Skagen Kollegium 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 9 i Vedtægter for Skagen Kollegium består bestyrelsen a f 9 

medlemmer, heraf kan Frederikshavn Kommune udpege 2 medlemmer samt 2 

stedfortrædere.  

  

Lovbekendtgørelse om almene boliger er ændret fra 1. januar 2010. Efter denne 

dato er byrådet ikke mere forpligtet til at udpege repræsentanter til bestyrelsen.  

  

Boligorganisationen har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og 

modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene 

boliger mv. Boligorganisationen kan herudover udføre aktiviteter, som har en 

naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på 

den viden, boligorganisationen har oparbejdet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 2 medlemmer samt 2 stedfortrædere til 

bestyrelsen.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010 

Medlemmer Stedfortrædere 

Per Nilsson, V  Leo Mikkelsen, C 

Søren Kjellberg, A Irene Hjortshøj, A 

  

Fraværende: Hanne Welander 
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30. Valg af 1 medlem samt 1 stedfortræder til Den almene 

boligorganisation Aalbæk Boligselskab 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 9 i Vedtægter for den almene boligorganisation Aalbæk 

Boligselskab består bestyrelsen af 5 medlemmer – heraf kan Frederikshavn 

Kommune udpege 1 medlem samt 1 stedfortræder. Medlem kan ikke være 

borgmesteren i den tilsynsførende kommune.  

  

Lovbekendtgørelse om almene boliger er ændret fra 1. januar 2010. Efter denne 

dato er byrådet ikke mere forpligtet til at udpege repræsentanter til bestyrelsen.  

  

Boligorganisationen har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og 

modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene 

boliger mv. Boligorganisationen kan herudover udføre aktiviteter, som har en 

naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på 

den viden, boligorganisationen har oparbejdet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem samt 1 stedfortræder til bestyrelsen.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010 

Medlem Stedfortræder 

Søren Kjellberg, A Niels Chr. Larsen, A 

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13189 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 

 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 27. januar 2010 Side 42 af 133 

 

 

31. Valg af 1 medlem samt 1 stedfortræder til Den selvejende 

almene boligorganisation Lejerbo 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 9 i Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation 

Lejerbo, Frederikshavn, består bestyrelsen af 5 medlemmer – heraf kan 

Frederikshavn Kommune udpege 1 medlem samt 1 stedfortræder.  

  

Lovbekendtgørelse om almene boliger er ændret fra 1. januar 2010. Efter denne 

dato er byrådet ikke mere forpligtet til at udpege repræsentanter til bestyrelsen.  

  

Foreningen har til formål at opføre, udleje, vedligeholde og modernisere støttet 

boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger 

mv. Boligorganisationen kan herudover udføre aktiviteter, som har en naturlig 

tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på den 

viden, boligorganisationen har oparbejdet. 

  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem samt 1 stedfortræder til bestyrelsen.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem Stedfortræder 

Elin Hovedskov, V Lars Kringelholt, V 

  

Fraværende: Hanne Welander 
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32. Valg af 2 medlemmer til Den selvejende institution 

Frederikshavn Ungdomskollegium 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 4 i Vedtægter for Frederikshavn Ungdomskollegium består 

bestyrelsen af 8 medlemmer – heraf udpeger byrådet 2 medlemmer. 

  

Kollegiets formål er på ejendommene matr. nr. 166cr Bangsbo, 189f Bangsbo og 

6ep Flade under Frederikshavn jorde at etablere og drive institution for unge under 

uddannelse og andre unge med et særligt behov derfor efter de regler, der gælder 

for selvejende ungdomsboliginstitutioner med offentlig støtte.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlemmer   

Mogens Brag, V    

Steen Jensen, A   

  

Fraværende: Hanne Welander 
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33. Valg af 1 medlem til Skagen Byfond 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 3, stk. 1 i Vedtægter for Foreningen Skagen Byfond består 

bestyrelsen af 5 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 1 medlem.  

  

Fondens formål, der gælder for det område, der indtil 1. januar 2007 udgjorde 

Skagen Kommune, er at  

 yde støtte, eventuelt som lån eller som tilskud, til bevaring (restaurering) 

eller sikring af arkitektonisk værdifulde ældre huse og miljøer  

 udbrede kendskab til og øge interessen for æstetiske og kulturhistoriske 

værdier ved sikring af værdifulde miljøer og bygninger  

 yde støtte til ændring eller fjernelse af skæmmende bygningsdetaljer på 

ejendomme  

 præmiere velrestaurerede ejendomme i by og på land, tilbygninger, 

facadeændringer, interiører, nybygninger, bygningsdetaljer og lignende  

 belønne betydningsfuld indsats indenfor bevaringsområdet og/eller yde 

støtte til konsulentbistand indenfor dette  

 yde støtte til renovering af forretningsfacader og skilte, hvor bygningernes 

oprindelige arkitektur genskabes  

 

Indstilling 
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til fondens bestyrelse.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010 

Medlem   

Per Nilsson, V    

  

Fraværende: Hanne Welander 
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34. Valg af 2 byrådsmedlemmer til Foreningen Frederikshavn 

Byfond 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 7 i Vedtægter for Foreningen Frederikshavn Byfond består 

bestyrelsen af 5-7 medlemmer, heraf borgmesteren (født formand) og formanden 

for Plan- og Miljøudvalget (født medlem).  

  

Foreningens formål, der gælder for det område, der indtil 1. januar 2007 udgjorde 

Frederikshavn Kommune, er at  

         yde støtte, eventuelt som lån eller som tilskud – til bevaring (restaurering) 

eller sikring af arkitektonisk værdifulde ældre huse og miljøer  

         udbrede kendskab til og øge interessen for æstetiske og kulturhistoriske 

værdier ved sikring af værdifulde miljøer og bygninger 

         yde støtte til ændring eller fjernelse af skæmmende bygningsdetaljer på 

ejendomme 

         præmiere velrestaurerede ejendomme i by og på land, tilbygninger, 

facadeændringer, interiører, nybygninger, bygningsdetaljer og lignende 

         belønne betydningsfuld indsats inden for bevaringsområdet og/eller yde 

støtte til konsulentbistand inden for dette  

         yde støtte til renovering af forretningsfacader og skilte, hvor bygningernes 

oprindelige arkitektur genskabes  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger borgmesteren og formanden for Plan- og 

Miljøudvalget til bestyrelsen jf. gældende vedtægter.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlemmer   

Lars Møller, V (formand)   

John Christensen, V (formand for Plan- og Miljøudvalget) 

  

Fraværende: Hanne Welander 
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35. Valg af 2 medlemmer til Fonden Havnebroen, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 5.1 i Vedtægt for Fonden Havnebroen, Frederikshavn, består 

bestyrelsen af 5 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Kommune 2 

medlemmer.  

  

Fondens formål er at anlægge og drive gangbro fra havnearealet til Skandiatorvet i 

Frederikshavn, herunder at etablere og drive terminalbygning på Skandiatorvet, 

andre nødvendige servicebygninger i tilknytning til gangbroen, trapper mv., alt til 

betjening af rejsende på disses vej til og fra færger, opmarchpladser, 

overdækkende opholdspladser og terminalbygningen på Skandiatorvet. 

  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlemmer   

John Christensen, V   

Jacob Dalsgaard, A   

  

Fraværende: Hanne Welander 
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36. Valg af 1 medlem til Tolne Skov ApS, generalforsamlingen 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 5 i Vedtægter for Tolne Skov ApS indkaldes de noterede 

anpartshavere til den årlige generalforsamling, som vælger en bestyrelse på 5 

medlemmer.   

  

Selskabets formål er gennem driften af Tolne Skov at fremme et flersidigt skovbrug 

under hensyntagen til økonomiske, rekreative, naturmæssige og historiske 

interesser. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til generalforsamlingen.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Erik Janum, V   

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13356 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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37. Valg af 3 byrådsmedlemmer samt 3 personlige 

stedfortrædere til Frederikshavn Kommunes Integrationsråd 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 2 i Vedtægt for Frederikshavn Kommunes Integrationsråd 

består rådet af maks. 21 medlemmer – heraf 3 medlemmer af Frederikshavn Byråd 

samt personlige stedfortrædere for disse jf. § 4.  

  

Rådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er 

effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 3 byrådsmedlemmer samt 3 personlige 

stedfortrædere til rådet.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlemmer Personlige stedfortrædere 

Jette Fabricius Toft, F Christina Lykke Eriksen, F 

Helle Madsen, V Jens Ole Jensen, V  

Erik Kyed Trolle, A Jørgen Tousgaard, A 

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13594 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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38. Udpegning af 5 medlemmer til Handicaprådet efter 

indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3 medlemmer 

blandt administrationens medarbejdere 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 3 i forretningsorden for Handicaprådet i Frederikshavn 

Kommune består rådet af 10 medlemmer.  

  

På det konstituerende møde den 11. december 2009 blev Peter E. Nielsen og 

Bruno Müller udpeget som byrådets medlemmer.  

  

3 medlemmer udpeges af byrådet blandt forvaltningens medarbejdere, således at 

et tværgående udsnit af den kommunale administration, herunder både børne - og 

voksenområdet, er repræsenteret i Handicaprådet. 5 medlemmer udpeges af 

byrådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer, således at 

medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og såvel børne- som 

voksenområdet. Der udpeges – efter samme retningslinjer – en personlig 

stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder, hvis det 

ordinære medlem ikke kan deltage. 

  

Handicaprådet  

         rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle 

lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. 

Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse 

og komme med forslag til initiativer 

         formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske 

forhold, der vedrører handicappede 

         høres af byrådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med 

handicap. Høringen har til formål at kvalificere de politiske beslutninger 

         kan tage kontakt med andre, herunder andre handicapråd og Det Centrale 

Handicapråd med henblik på at få belyst særlige temaer  

         udarbejder en arbejdsplan, som beskriver rådets prioriteringer og 

indsatsområder, dels for det kommende års arbejde, dels for hele rådets 

funktionsperiode 

         afgiver årlig en beretning om rådets arbejde og forslag til byrådet  

         kan ikke behandle spørgsmål om enkeltsager, herunder personalesager 

eller konkrete klagesager 

         kan rette henvendelse til såvel byråd som enhver kommunal myndighed 

med forespørgsler og forslag 

  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet godkender de udpegede medlemmer fra Danske 

Handicaporganisationer og deres personlige stedfortrædere:   

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/12481 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: mall 

 Besl. komp: BR 
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         Kurt Nielsen – stedfort ræder Bjarne Jensen 

         Gurli Nielsen – stedfortræder Grete Kristensen 

         Steen Møller – stedfort ræder Else Aaris 

         Jette Brun Kristensen – stedfortræder Poul Pedersen 

         Axel Jensen – stedfort ræder Lene Aagaard 

  

Fra den kommunale administration foreslås følgende udpeget:   

         Jane Olesen – stedfortræder Jørgen Anker Simonsen 

         Anders Hind – stedfortræder Dan Hansen 

         Flemming Klougart – stedfortræder Lone Hestvang 

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlemmer Personlige stedfortrædere 

Kurt Nielsen Bjarne Jensen 

Gurli Nielsen Grete Kristensen 

Steen Møller Else Aaris 

Jette Bruun Kristensen Poul Pedersen 

Axel Jensen Lene Aagaard 

Jane Olesen Jørgen Anker Simonsen 

Anders Hind Dan Hansen 

Flemming Klougart  Lone Hestvang 

  

Fraværende: Hanne Welander 
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39. Valg af 2 byrådsmedlemmer til Sundhedsrådet i 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 3 i Vedtægt for Sundhedsrådet i Frederikshavn Kommune 

består rådet af 13 medlemmer – heraf udpeges 2 medlemmer af og fra byrådet.  

  

Rådets formål er blandt andet at være en betydningsfuld medspiller i forbindelse 

med de nye opgaver på sundhedsområdet, som kommunen har overtaget i 

forbindelse med strukturreformen.  

  

Rådet skal således være rådgivende organ for byrådet i sundhedsanliggender og 

afgive udtalelser til mødesager, der vedrører sundhedsforhold i Frederikshavn 

Kommune.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 2 byrådsmedlemmer til Sundhedsrådet.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlemmer   

Anders Broholm, V   

Bruno Müller, A   

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14722 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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40. Valg af 2 medlemmer til Den selvejende institution 

Caspershus, Frederikshavn, bestyrelse 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 3 i Vedtægt for Den selvejende institution Caspershus, består 

bestyrelsen af 7 medlemmer – heraf udpeges 2 medlemmer af Frederikshavn 

Kommune.  

  

Institutionens formål er at modtage borgere med behov for den pleje, træning og 

behandling, som institutionen tilbyder. Pleje, træning og behandling skal til enhver 

tid være den bedst mulige, og der lægges vægt på at støtte op om en tryg, aktiv og 

meningsfuld tilværelse for det enkelte menneske.  

  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlemmer   

Villy Møller, C   

Palle Thomsen, A   

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13358 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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41. Valg af 3 byrådsmedlemmer til Den selvejende institution 

Hospice Vendsyssel 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 4 i Vedtægter for den selvejende institution Hospice 

Vendsyssel består bestyrelsen af 11 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn 

Byråd 3 medlemmer, hvoraf den ene er formand for Sundhedsudvalget i 

Frederikshavn Kommune.  

  

Formål  

       Hospice Vendsyssel har til formål at yde palliativ behandling omfattende 

blandt andet pleje, omsorg, smertelindring og sjælesorg for døende og 

uhelbredeligt syge mennesker med en fremadskridende og/eller dødelig 

sygdom, samt at yde blandt andet social støtte, vejledning og sjælesorg til 

den døendes pårørende 

       Hospice Vendsyssel skal ved pleje og omsorg gøre det enkelte menneskes 

sidste livs forløb positivt. Den syge og de pårørende skal opleve en 

helhedsorienterende indsats, der er præget af åbenhed, betingelsesløs 

accept og bekræftelse af den syges værdier som menneske  

       indsatsen tilrettelægges under hensyn til den enkeltes behov og ønsker, idet 

alle opgaver løses i nært samarbejde med den syge og dennes pårørende, 

og karakteren af alle enkeltydelser modsvarer den syges ønsker og værdier  

       dødshjælp udføres ikke 

       Hospice Vendsyssel indgår i relevant forskning, i faglig udvikling og andre 

aktiviteter, der er i overensstemmelse med eksisterende behov på det 

palliative område og modsvarer den generelle udvikling i den medicinske 

teknologi 

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 3 medlemmer til bestyrelsen, hvoraf den ene er 

formanden for Sundhedsudvalget. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlemmer   

Anders Broholm, V (formand for Sundhedsudvalget)  

Per Nilsson, V  

Jørgen Tousgaard, A 

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20692 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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42. Valg af 1 byrådsmedlem til KamillianerGaardens bestyrelse  

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 4, stk. 1 i Vedtægter for Den selvejende institution 

KamillianerGaarden består bestyrelsen af indtil 17 medlemmer – heraf udpeger 

Frederikshavn Kommune 1 byrådsmedlem.  

  

Institutionens formål er at yde palliativ behandling – omfattende blandt andet pleje, 

omsorg, smertelindring og sjælesorg for døende og uhelbredeligt syge mennesker 

med en fremadskridende dødelig sygdom, samt at yde blandt andet social støtte, 

vejledning og sjælesorg til den døendes pårørende.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 byrådsmedlem til bestyrelsen.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Anders Broholm, V   

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13573 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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43. Valg af 1 medlem til Repræsentantskabet for Diget - 

Højskolen ved Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 2 i Vedtægter for Diget – Højskolen ved Skagen udpeger 

Frederikshavn Kommune 1 medlem til repræsentantskabet.  

  

Institutionens formål er at  

        give almendannende højskoleundervisning på et sundhedspædagogisk 

grundlag i form af korte og lange højskolekurser  

        tilbyde kurser med vægt på sundhed. kunst, kultur og natur  

        udbyde kursusvirksomhed uden for højskoleloven som egne kurser eller i 

samarbejde med eksterne partnere 

  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til repræsentantskabet.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Mogens Eeg, V   

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13539 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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44. Valg af 1 byrådsmedlem til Digets Fond 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 4 i fundatsen for Digets Fond består bestyrelsen af 7 

medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 1 byrådsmedlem.  

  

Fondens formål er at yde støtte til forebyggelse på det sundhedsmæssige område, 

fortrinsvis gennem Sundhedshøjskolen Diget som folkehøjskole og kursussted. Til 

opfyldelse af dette formål skal bestyrelsen yde enhver mulig indsats for at 

ejendommen opretholder og bevarer den nuværende anseelse som en samlet 

landejendom, hvis arealer bedst muligt udnyttes i overensstemmelse med fondens 

formål, samt eje den på Råbjerg Sogn anlagte golfbane.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 byrådsmedlem til fondens bestyrelse.  

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Lars Møller, V   

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20693 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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45. Valg af 1 medlem samt 1 stedfortræder til Klitgården 

Fonden 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 6 i Vedtægt for Klitgården Fonden består bestyrelsen af 5-7 

medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Kommune 1 medlem (med bopæl i 

Skagen) samt 1 stedfortræder.  

  

Fondens formål er at eje og drive et refugium for videnskabsmænd og kunstnere 

fra ejendommen Klitgården i Skagen, herunder at give beboerne lejlighed til at stifte 

bekendtskab med Skagens natur, historie og kultur og til at gøre studier og høste 

erfaring som videnskabsmænd og kunstnere samt opnå hvile og arbejdsro til gavn 

for udviklingen af kunst og videnskab. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem samt 1 stedfortræder til fondens 

bestyrelse.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem Stedfortræder 

Lisette Vind Ebbesen Mogens Brag, V  

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13518 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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46. Valg af 1 medlem til Fonden Skagen Helse 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 9 i vedtægter for Fonden Skagen Helse består bestyrelsen af 

5-10 personer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 1 medlem.  

  

Fondens overordnede formål er at skabe et forum, der blandt relevante partnere 

inden for helse kan udvikle kommercielle aktiviteter med henblik på at styrke dette 

område i postområde 9990 og 9982 som det primære område.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til fondens bestyrelse.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Anders Broholm, V   

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/12786 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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47. Valg af 1 medlem til Helseklubben Rødspætten 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. Vedtægter for Helseklubben Rødspætten (tillæg til love) 

administreres fonden af en bestyrelse på 3 medlemmer – heraf udpeger 

Frederikshavn Kommune 1 medlem.  

  

Foreningens formål er at medvirke til fremskaffelse af lokaler til træning for 

foreningens medlemmer, samle foreningens medlemmer til Psykisk og Fysisk 

optræning samt at udbrede kendskab til foreningens arbejde.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Anita Skat Jensen, A   

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21549 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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48. Valg af 7 byrådsmedlemmer og 2 stedfortrædere til 

Folkeoplysningsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 2 i Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Frederikshavn 

Kommune består udvalget af 13 medlemmer – heraf vælger byrådet 7 medlemmer 

blandt dets medlemmer. Jf. gældende vedtægter udpeger byrådet formanden for 

udvalget blandt de 7 medlemmer. Under forudsætning af byrådets godkendelse af 

ændringsforslag til Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget udpeger byrå det ikke 

længere formanden.  

2 medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra foreninger, hvis virksomhed 

hovedsagelig omfatter folkeoplysende voksenundervisning. 6 medlemmer udpeges 

af byrådet efter indstilling fra foreninger, hvis virksomhed hovedsagelig omfatter 

frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. For hvert område vælges 2 

stedfortrædere i prioriteret rækkefølge, dog kun 1 stedfortræder for den 

folkeoplysende voksenundervisning. 

  

Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget 

i henhold til folkeoplysningsloven inden for de økonomiske rammer og 

retningslinier, som fastsættes af byrådet.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at 

        byrådet udpeger 7 byrådsmedlemmer til udvalget  

        byrådet udpeger 2 medlemmer i prioriteret rækkefølge som stedfortrædere 

til udvalget  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlemmer Stedfortrædere 

Frode Thule Jensen, V Anders Broholm, V 

Pia Karlsen, V  Hanne Welander, A 

John Christensen, V   

Jens Porsborg, C   

Peter Laigaard, UP   

Bruno Müller, A   

Birthe Marie PIlgaard, A    

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/12454 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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49. Valg af 3 byrådsmedlemmer samt 3 personlige 

stedfortrædere til Ungdommens Uddannelsesvejledning 

Vendsyssel 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 5, stk. 2 i Vedtægter for Ungdommens 

Uddannelsesvejledning Vendsyssel består bestyrelsen af 7 medlemmer. Heraf 

udpeger Frederikshavn Byråd blandt byrådets medlemmer 3 medlemmer samt 3 

personlige stedfortrædere. 

  

Ungdommens Uddannelsesvejledning Vendsyssels formål er at varetage 

vejledningen af de 12-25-årige ved at udvikle et vejledningsfagligt miljø med 

målrettede tilbud til de forskellige målgrupper.   

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 3 byrådsmedlemmer samt 3 personlige 

stedfortrædere til uddannelsesvejledningen.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlemmer Personlige stedfortrædere 

Pia Karlsen, V  Anders Broholm, V 

Jette Fabricius Toft, F Christina Lykke Eriksen, F 

Birthe Marie Pilgaard, A Hanne Welander, A 

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/12036 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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50. Valg af 1 medlem til Den erhvervsdrivende fond Skagen 

Uddannelses- & Udviklingscenter 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 4, stk. 1 i Vedtægter for Den erhvervsdrivende fond Skagen 

Uddannelses- & Udviklingscenter består bestyrelsen af 5-7 medlemmer – heraf 

udpeges en repræsentant fra Frederikshavn Byråd.    

  

Fondens primære formål er, at 

 koordinere alle bestræbelser for etablering af uddannelsesmuligheder og 

kompetenceudvikling efter folkeskolen  

 udmønte disse bestræbelser i etableringen af undervisningstilbud indenfor 

flest mulige relevante uddannelser  

 formidle lokal kursusaktivitet, herunder indgå aktivt i virksomhedernes 

udvikling, netværksdannelser og projektbeskrivelser. Herudover at indgå 

aktivt i forhold til Frederikshavn Kommunes behov og i den forbindelse i de 

definerede beskæftigelses-, erhvervs- og udviklingsmuligheder  

 udvikle og afvikle kursusaktivitet og motiverende kursusaktiviteter på 

ledighedsområdet  

 skabe rammer for undervisningen, således at undervisningen kan 

gennemføres på kvalitativ måde  

 understøtte erhvervsvirksomheder i deres udvikling  

 
Indstilling 
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 byrådsmedlem til bestyrelsen.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Per Nilsson, V    

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13364 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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51. Valg af 1 medlem til Frederikshavn Handelsskole 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 2 i Vedtægt for Frederikshavn Handelsskole består 

bestyrelsen af 12 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 1 medlem. 

Ingen kan udpeges til bestyrelsen efter det fyldte 65. år.  

  

Skolens formål er at  

       udbyde erhvervsrettede grund, - efter- og videreuddannelser samt at 

formidle erhvervsrelevant viden og udvikle disse områder  

       gennemføre rådgivning og andre ydelser med tilknytning til 

uddannelsesvirksomheden efter de almindelige regler om indtægtsdækket 

virksomhed, fx systemeksport og medvirken ved uddannelsesplanlægning i 

virksomheder og institutioner 

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010 

Medlem   

Mogens Brag, V    

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13421 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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52. Valg af 1 medlem til Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 4, stk. 1 i Vedtægt for Frederikshavn Gymnasium & HF-

kursus består bestyrelsen af 7 medlemmer – heraf udpeger byrådene i regionen i 

forening 1 medlem. Det er byrådet i Frederikshavn Kommune, der som 

hjemstedskommune for gymnasiet, der udpeger 1 medlem til besty relsen.  

  

Institutionens formål er i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og 

lovgivningen at udbyde gymnasiale uddannelser. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010 

Medlem   

Lars Møller, V   

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/12427 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 

 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 27. januar 2010 Side 65 af 133 

 

 

53. Valg af 1 medlem til Den selvejende institution 

Frederikshavn Maritime Uddannelsescenter - Martec 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 3 i Vedtægter for den selvejende institution Frederikshavn 

Maritime Udannelsescenter – Martec består bestyrelsen af 5 medlemmer – heraf 

udpeger Frederikshavn Kommune 1 medlem.  

  

Uddannelsescentrets formål er at udbyde undervisning inden for godkendte 

søfartsuddannelser i overensstemmelse med gældende lovgivning herom. 

Uddannelsescentret kan herudover udbyde undervisning og kurser samt drive 

konsulent - og uddannelsesvirksomhed indenfor beslægtede områder i begrænset 

omfang, herunder i samarbejde med andre institutioner eller virksomheder.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Frode Thule Jensen, V   

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13432 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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54. Valg af 1 medlem til Repræsentantskabet for Nordjyllands 

Sports College 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 4 i Vedtægter for Nordjyllands Sports College består 

repræsentantskabet blandt andet af 1 repræsentant fra Frederikshavn og Læsø 

Kommuner.  

  

Foreningens formål er at give unge mennesker en seriøs målrettet og kvalitativ 

sportslig udvikling inden for udvalgte sportsgrene i samarbejde med Frederikshavn 

Handelsskole, EUC Nord og Frederikshavn Gymnasium.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til repræsentantskabet.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

John Christensen, V   

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13376 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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55. Valg af 1 medlem til Den selvejende institution Skagen 

Skipperskole 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 2 i Vedtægter for Den selvejende institution Skagen 

Skipperskole består bestyrelsen af 5-7 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn 

Byråd 1 medlem.  

  

Skolens formål er at tilbyde undervisning og kurser inden for det maritime område 

efter den til enhver tid gældende lovgivning herom og i henhold til de udfærdigede 

forskrifter. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Per Nilsson, V    

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13371 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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56. Valg af 1 byrådsmedlem til Folkeuniversitetet i Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 4 i Retningslinier for Folkeuniversitetet i Skagen består 

bestyrelsen af 7 medlemmer – heraf udpeger byrådet 1 byrådsmedlem.  

  

Folkeuniversitetets formål er at  

 gennemføre folkelig universitetsundervisning og lignende almendannende 

oplysningsvirksomhed ved gennem forelæsninger, kurser, studiekredse og 

lignende at bringe oplysning om den moderne forsknings arbejde og 

resultater  

 danne bindeled mellem videnskab, kunst og samfund  

 sprede kundskab om FU-undervisning og samle deltagere til den  

 

Indstilling 
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 byrådsmedlem til bestyrelsen.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Hanne Welander, A   

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13746 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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57. Valg af 3 medlemmer til Den selvejende institution 

Frederikshavn Produktionsskole 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 5 i Vedtægter for den selvejende institution Frederikshavn 

Produktionsskole består bestyrelsen af 7 medlemmer – heraf udpeger 

Frederikshavn Kommune 3 medlemmer.  

  

Skolens formål j f. Lov om produktionsskoler er at tilbyde undervisningsforløb, der er 

baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbudet gives til  unge under 25 år, som 

ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har 

forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse eller har afbrudt en 

ungdomsuddannelse.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 3 medlemmer til bestyrelsen.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlemmer   

Helle Madsen, V   

Søren Visti Jensen, F   

Birthe Marie Pilgaard, A   

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13741 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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58. Valg af 3 byråds-/medlemmer til Skagens Museum 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 4 i Vedtægter for Skagens Museum består bestyrelsen af 8 

medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 3 medlemmer, hvoraf mindst 1 

er medlem af byrådet (en person, der fylder 70 år i udpegningsperioden kan ikke 

udpeges).  

  

Museets formål er at samle og opbevare i de(n) museet tilhørende ejendom(me) i 

Skagen sådanne kunstværker, værende sig malerier, tegninger, 

billedhuggerarbejder eller andre kunstneriske frembringelser,  som kan anses at 

have en sådan betydning, at de bør opbevares. Hovedsageligt gælder dette 

kunstværker frembragt af Skagens kunstnere eller arbejder med motiv hentet fra 

Skagen og først og fremmest sådanne, der hidrører fra Ancher -Krøyer perioden i 

slutningen af det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede.  

Museet kan også samle og opbevare sådanne genstande, hvortil der knytter sig 

minder om Skagens kunstnere.  

Det er museets opgave at forske i og formidle skagensmalernes kunst og 

herigennem perspektivere eller aktualisere denne kunst både for museets 

besøgende og for andre interesserede. Forskningen og formidlingen skal udbrede 

og styrke kendskabet til alle aspekter vedrørende skagenmalernes kunst og 

kunstnerkolonien på Skagen blandt såvel børn som voksne både i Danmark og i 

udlandet.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 3 medlemmer – heraf mindst 1 byrådsmedlem – 

til bestyrelsen.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlemmer   

Hans Jørgen Kaptain, V    

Mogens Brag, V    

Bjarne Kvist, A   

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13523 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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59. Valg af 2 byrådsmedlemmer samt 1 repræsentant fra 

erhvervs- og turismeområdet til Den selvejende institution 

Nordjyllands Kystmuseum 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 7 i Vedtægter for Den selvejende institution Nordjyllands 

Kystmuseum består bestyrelsen af 10 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn 

Byråd 2 medlemmer fra dets midte samt 1 repræsentant fra erhvervs- og 

turismeområdet. 

  

Museets formål er  

       gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden 

for sit ansvarsområde at virke for sikringen af Danmarks kulturarv og 

belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers levevilkår fra de 

ældste tider til nu. Museets afdelinger driver hver lokalhistorisk arkiv, som 

skal dokumentere Frederikshavn Kommunes lokalhistorie gennem 

indsamling af arkivalier, billeder, lydoptagelser og trykt materiale  

       at gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til 

rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel 

museets egen forskning som anden forskning baseret på museets og 

lokalarkivernes samlinger 

       at drage omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendig 

konservering 

       ved et aktivt formidlingsarbejde at gøre sin samling og sin viden tilgængelig 

for alle befolkningstyper 

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 2 byrådsmedlemmer samt 1 repræsentant fra 

erhvervs - og turismeområdet til bestyrelsen. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlemmer   

Frode Thule Jensen, V   

Ole Rørbæk Jensen, A    

Lene Kappelborg (erhvervs- og turismeområdet) 

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13744 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 

 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 27. januar 2010 Side 72 af 133 

 

 

60. Valg af 1 medlem til Foreningen Skagen Kulturhus 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. Vedtægter for Foreningen Skagen Kulturhus består bestyrelsen 

af 5-7 medlemmer – heraf kan Frederikshavn Kommune udpege 1 medlem.  

  

Foreningens formål er at fremme kulturelle aktiviteter til gavn for et levende og 

produktivt kulturliv i Frederikshavn Kommune.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Ingolf Hedegaard, F   

  

Fraværende: Hanne Welander 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13801 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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61. Valg af 1 medlem til Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 8 i Vedtægter for Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter 

består bestyrelsen af 8 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Kommune 1 

medlem.  

  

Fonden har til formål at virke til gavn for idræts-, fritids- og kulturlivet i 

Frederikshavn Kommune. Formålet skal opnås ved at drive haller og aktiviteter i  

naturlig forbindelse hermed, herunder ved afholdelse af konferencer, kongresser og 

andre kulturaktiviteter samt restaurations-, cafeteria- og overnatningsvirksomhed. 

Formålet skal endvidere opnås ved at kultur- og fritidscentret kan virke som 

klubhus for brugerforeningerne.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Pia Karlsen, V    

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13604 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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62. Valg af 1 medlem til Skagen Musik- og Teaterforening af 

1944 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 6 i Vedtægt for Skagen Musik- og Teaterforening af 1944 

består bestyrelsen af 5-7 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Kommune 1 

medlem fra Kultur- og Fritidsudvalget til bestyrelsen.  

  

Foreningens formål er at fremme interessen for musik og teater. Foreningen kan 

påtage sig andre kulturelle opgaver.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem fra Kultur - og Fritidsudvalgets midte til 

bestyrelsen.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Pia Karlsen, V    

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13756 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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63. Valg af 2 medlemmer til Vendsyssel Teater 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 3 i Vedtægter for Vendsyssel Teater består bestyrelsen af 8 

medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Kommune 2 medlemmer.  

  

Teatrets formål er at producere og udbyde professionelle forestillinger på et  højt 

kvalitetsniveau for et bredt publikum. Teatret søger samarbejde med den øvrige 

teatervirksomhed i landsdelen. Forestillingerne udbydes hovedsageligt i regionen, 

men kan også udbydes som turnéforestillinger i det øvrige land. Teatret har 

desuden til opgave at udøve pædagogisk virksomhed gennem samarbejde med 

skoler, øvrige undervisningsinstitutioner, teateramatører og andre.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010 

Medlemmer   

Erik Vium, F   

Bjarne Kvist, A   

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13761 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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64. Valg af 2 medlemmer til Fonden Skagen BiografTheater 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. Vedtægter for Fonden Skagen BiografTheater består 

bestyrelsen af 7 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 2 medlemmer.  

  

Fondens formål er at stille lokaler til rådighed for kulturelle arrangementer, 

herunder biograf-, musik- og teaterdrift mv.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlemmer   

Pia Karlsen, V    

Ivan Thorsen, A   

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13783 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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65. Valg af 3 medlemmer til Foreningen Knivholt 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 6 i Vedtægter for Foreningen Knivholt består bestyrelsen af 

8-12 medlemmer – heraf 3 medlemmer, der udpeges fra henholdsvis Børne- og 

Ungdomsudvalget, Teknisk Udvalg og Kultur- og Fritidsudvalget. 

  

Foreningens formål er at 

        leje og/eller bruge bygninger og udendørsarealer på hovedgården 

Knivholt, herunder vedligeholde samt indrette bygningerne og områderne 

med henblik på etablering af en række kulturelle og historiske aktiviteter 

med relation til dansk landbrug, håndværk samt aktiviteter som musik, 

marked og teater og endelig aktiviteter med social- og turistmæssigt 

indhold 

        fremme børn og unges forståelse for sammenhængen mellem natur, miljø 

og landbrug 

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 3 medlemmer – således at Børne- og 

Ungdomsudvalget, Teknisk Udvalg og Fritids- og Kulturudvalget hver udpeger 1 

medlem til bestyrelsen.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010 

Medlemmer   

Christina Lykke Eriksen, F (medlem af Børne- og Ungdomsudvalget) 

Frode Thule Jensen, V (medlem af Kultur- og Fritidsudvalget) 

Anders Gram Mikkelsen, A (medlem af Teknisk Udvalg)  

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13750 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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66. Valg af 1 medlem samt 1 stedfortræder til Skagen Festival 

Fond 2006 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 5 i Vedtægter for Skagen Festival Fond 2006 består 

bestyrelsen af 5 medlemmer – heraf indstiller Frederikshavn Kommune 1 medlem 

samt 1 suppleant, begge med lokalkendskab til Skagenområdet.   

  

Foreningens formål er   

         at støtte initiativer, der er til gavn for børn og unge hovedsageligt i 

nærområdet, herunder sport og idræt, spejder- og andre fritidsaktiviteter 

og musik- og teatervirksomhed samt velgørende eller på anden måde 

almennyttige formål i Frederikshavn Kommune 

         gennemgå og forestå 

o        udvikling, planlægning og gennemførelse af kulturelle 

arrangementer, herunder festivaler og koncerter  

o      konsulentvirksomhed i forbindelse med udvikling, planlægning og 

gennemførelse af festivaler og koncerter, herunder booking 

o        udlejning af grej og andre driftsmidler 

o        salg af konsum, drikkevarer, merchandise mv. i forbindelse med 

festivaler, koncerter og andre arrangementer 

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem samt 1 stedfortræder til bestyrelsen – 

begge med lokalkendskab til Skagenområdet.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem Stedfortræder 

Pia Karlsen, V  Per Nilsson, V  

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13802 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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67. Valg af 2 medlemmer til Frederikshavn Kunstforening 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 5 i Vedtægter for Frederikshavn Kunstforening består 

bestyrelsen af 6 ordinære medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 2 

medlemmer.  

  

Foreningens formål er at forestå driften af Frederikshavn Kunstmuseum og den af 

Den Danske Exlibrisfond ejede exlibrissamling samt at afholde kunstudstilling samt 

i øvrigt at virke for kendskab til og forståelse af kunst.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlemmer   

John Christensen, V   

Annalise Munch Pajhede, A   

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13789 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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68. Valg af 2 medlemmer til Fonden for Skagen Tennis- og 

Badmintonhaller 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 7 i Vedtægter for Fonden Skagen Tennis- og Badmintonhaller 

består bestyrelsen af 7-9 medlemmer – heraf kan Frederikshavn Byråd til stadighed 

udpege 2 medlemmer. 

  

Fondens formål er at   

 drive og udleje hallerne på lejet grund tilhørende Frederikshavn Kommune  

 drive et til hallerne knyttet cafeteria, eventuelt ved bortforpagtning  

 
Indstilling 
Det indstilles, at byrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlemmer   

Mogens Brun, C   

Per Faurholt, A   

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13605 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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69. Valg af 1 medlem til Den selvejende institution Skagen 

Stadion 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 5 i Vedtægter for Den selvejende institution Skagen Stadion 

består bestyrelsen af 7 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 1 

medlem.  

  

Fondens formål er at  

        opføre, indrette og drive fodboldstadion med tidssvarende faciliteter til 

omklædning, spisning, klub- og foreningsarbejdet, møder, kurser, 

arrangementer mv.  

        Skagen Stadion skal danne ramme om såvel idrætsaktiviteter som sociale 

og kulturelle aktiviteter, der omfatter en bredere målgruppe, hvor alle 

aldersgrupper, interessegrupper og nationaliteter kan mødes  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Ingolf Hedegaard, F   

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13646 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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70. Valg af 1 medlem til Fonden Skagen Ridehus  

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 8 i Vedtægter for Fonden Skagen Ridehus ledes fonden af en 

bestyrelse på 5-7 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 1 medlem.  

  

Fondens formål er at udøve enhver virksomhed til fremme for ridesporten i Skagen, 

herunder at drive en ridehal med tilhørende staldfaciliteter, udendørs baner og 

luftefolde, herunder ved udlejning af de nævnte faciliteter til Skagen Rideklub.  

  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Ingolf Hedegaard, F   

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13611 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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71. Valg af 1 medlem til Den selvejende institution Aalbæk 

Idrætscenter 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 3 i Vedtægter for Den selvejende institution Aalbæk 

Idrætscenter ledes institutionen af en bestyrelse på 9 medlemmer – heraf udpeger 

byrådet 1 medlem. 

  

Institutionens formål er at drive idrætshal med tilhørende faciliteter i Aalbæk. Hallen 

kan benyttes til såvel idrætsmæssige som andre kulturelle formål.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Erik Markmann   

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13620 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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72. Valg af 1 byrådsmedlem samt 1 stedfortræder til 

Frederikshavn Idrætscenter I/S 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 5 i Interessentskabskontrakt for Frederikshavn Idrætscenter 

I/S består bestyrelsen af 7 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 

blandt dets medlemmer 1 medlem samt 1 stedfortræder.   

  

Interessentskabets formål er gennem samdrift af de 3 haller at opnå den optimale 

driftsform vedrørende facilitetsudnyttelse, indkøb samt personaleforbrug mv.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 byrådsmedlem samt 1 stedfortræder til 

bestyrelsen.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem Stedfortræder 

Frode Thule Jensen, V John Christensen, V 

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13603 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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73. Valg af 1 medlem til Fonden Sæby Svømmebad 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 6 i Vedtægter for Fonden Sæby Svømmebad består 

bestyrelsen af 5 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Kommune 1 medlem.  

  

Fondens formål er at drive Sæby Svømmebad ved udlejning af dette til omliggende 

skoler og uddannelsesinstitutioner i øvrigt samt idrætsforeninger samt andre 

beslægtede foreninger, hvis aktiviteter knytter sig til et svømmebad og endelig at 

åbne adgang for publikum for brug af svømmebadet mod betaling af entre og at 

drive cafeteriavirksomhed eller dermed beslægtet aktivitet.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Jens Porsborg, C   

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20694 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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74. Valg af 1 byrådsmedlem til Sæby Fritidscenter 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 9 i Vedtægter for Sæby Fritidscenter består bestyrelsen af 7 

medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Kommune 1 byrådsmedlem.  

  

Fritidscentrets formål er opførelse og drift af bygninger i Sæby med vandrerhjem, 

idræts-, fritids- og forsamlingslokaler for byens og omegnens befolkning og 

foreninger – specielt idræts- og ungdomsforeninger samt anden i forbindelse 

hermed stående virksomhed og almennyttig art.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 byrådsmedlem til bestyrelsen.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Jørgen Tousgaard, A   

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13628 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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75. Valg af 1 medlem til Den selvejende institution Østervrå 

Idræts- og Kulturcenter 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 10 i Vedtægter for Den selvejende institution Østervrå Idræts- 

og Kulturcenter har Frederikshavn Byråd ret til at udpege 1 repræsentant til 

bestyrelsen.  

  

Foreningens formål er at drive en kombineret idræts- og svømmehal og et kultur- 

og forsamlingshus. Centret er fortrinsvis til brug for landsdelens beboere og 

foreninger.  

Lokalerne skal stå til rådighed for kulturelle arrangementer og idræt af enhver art 

under hensyntagen til lokalernes egnethed. Derudover til sportsstævner, 

træningsophold, mødevirksomhed og private fester.  

Endvidere kan lokalerne, når de ikke er optaget til ovennævnte formål, lejes ud til 

andre interesserede. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Birgit Hansen, A   

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13639 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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76. Valg af 1 medlem til Den selvejende institution Frelsens 

Hærs Børnehave Humlebien 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 4 i Vedtægter for Frelsens Hærs Børnehave Humlebien 

består bestyrelsen af 5-6 medlemmer – heraf eventuelt 1 kommunal repræsentant. 

  

Institutionen skal i nær forståelse og samarbejde med forældrene hjælpe med at 

give børnene en god opdragelse med grundlag i kristen etik og kultur, stimulere 

børnene til at bruge og udvikle egne evner og anlæg og give dem grundlag for at 

blive selvstændige og skabende mennesker. Børnehavens miljø og atmosfære skal 

være præget af kristen næstekærlighed, der indebærer respekt for mennesker med 

at andet livssyn og fra andre kulturer. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Helle Sørensen   

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13704 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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77. Valg af 1 medlem til Den selvejende institution 

Hørkærhytten 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 4 i Vedtægter for Den selvejende institution Hørkærhytten 

består bestyrelsen af 7 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 1 

medlem.  

  

Institutionens formål er at udleje egne lokaler til børne- og ungdomsorganisationer, 

som driver fritidsvirksomhed for børn og unge, idet dog KFUM- og K spejderne og 

KFUM- og K i Frederikshavn skal have fortrinsret.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Holger Amholt    

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13705 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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78. Valg af 1 medlem til Den selvejende institution Perlen  

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 5 i Vedtægter for den selvejende institution Perlen består 

bestyrelsen af 5 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 1 medlem.  

  

Institutionens formål er at anskaffe, drive og administrere møde- og samlingslokaler 

til gavn for medlemmerne af Det Danske Spejderkorps i Frederikshavn, Peter 

Wessels Gruppe samt at forbedre spejdernes vilkår i Frederikshavn Kommune. 

Efter bestyrelsens bestemmelse kan institutionens ejendomme mod vederlag stilles 

til rådighed for andre, forudsat dette ikke vil stride mod det egentlige formål.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010 

Medlem 

Danni Munk Andersen, A 

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13714 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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79. Valg af 1 medlem til Den selvejende institution Neotes 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 4 i vedtægter for Den selvejende institution Neotes består 

bestyrelsen af 5 medlemmer – heraf udpeger byrådet 1 medlem. 

  

Institutionens formål er at anskaffe/opføre en/flere ejendomme i Frederikshavn 

Kommune, indrette denne/disse med samlings- og mødelokaler, drive og 

administrere ejendomme(n) og udleje lokalerne til fritids- og idrætsaktiviteter for 

børn og unge.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Niels Johansen   

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13720 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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80. Valg af 1 medlem til Den selvejende institution 

Spejdergården, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 5 i Vedtægter for den selvejende institution Spejdergården, 

Frederikshavn, består bestyrelsen af 6 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn 

Byråd 1 medlem.  

  

Institutionens formål er at anskaffe og/eller opføre og drive og/eller administrere 

ejendomme med møde- og samlingslokaler til gavn for medlemmerne i Det Danske 

Spejderkorps’s 1. Frederikshavn Gruppe og til forbedring af spejdernes vilkår i 

Frederikshavn, også i økonomisk henseende. Efter styrelsens bestemmelse kan 

institutionens ejendomme mod vederlag stilles til rådighed for andre, forudsat at 

dette ikke vil stride mod det egentlige formål, og ikke kolliderer med gruppens 

arbejde. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Lars Kringelholt    

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13418 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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81. Valg af 1 medlem til Den selvejende institution Kvissel 

Fritidshus 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 4 i Vedtægter for Den selvejende institution Kvissel Fritidshus 

består bestyrelsen af 7 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 1 

medlem.  

  

Institutionens formål er på matr. nr. 8d, Kvissel by, Aasted sogn, at opføre en 

ejendom, som indrettes som omklædningsrum, baderum og mødelokale.  Lokalerne 

skal stilles til rådighed for Kvissel Idrætsforening samt andre organisationer, der 

dyrker idræt i området, samt for foreninger og organisationer, der ønsker at 

arrangere møder og aktiviteter med interesse for offentligheden.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Lars Kringelholt    

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13724 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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82. Valg af 1 medlem til Den selvejende institution Skærum 

Ungdomshus  

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 4 i Vedtægter for Den selvejende institution Skærum 

Ungdomshus består bestyrelsen af 6 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn 

Kommune 1 medlem.  

  

Institutionens formål er at  

 erhverve ejendommen matr. nr. 13e, Skærum by, Borgervej 25  

 indrette ejendommen med samlings- og mødelokaler  

 administrere ejendommen og udleje lokalerne til børne- og 

ungdomsorganisationer, der driver fritidsvirksomhed for børn og unge, 

samt udleje ejendommen til Frederikshavn Kommune til omsorgsarbejde 

for pensionister  

 
Indstilling 
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Lars Kringelholt    

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13739 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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83. Valg af 1 medlem til Den selvejende institution Krogsholt 

Lejrcenter 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 8 i Vedtægter for Den selvejende institution Krogsholt 

Lejrcenter består bestyrelsen af 6 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn 

Byråd 1 medlem.  

  

Institutionens formål er at  

        erhverve ejendommen matr. nr. 12D og 37D den mellemste del Torslev 

sogn, Søholtvej 10, Østervrå 

        indrette og modernisere ejendommen 

        administrere og udleje ejendommen til børne- og ungdomsorganisationer 

indenfor Metodistkirken 

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Henrik Buchhave    

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13395 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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84. Valg af 1 medlem til Den selvejende institution Kvissel 

Stationsbygning 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 4 i Vedtægter for Den selvejende institution Kvissel 

Stationsbygning består bestyrelsen af 5 medlemmer – heraf udpeger 

Frederikshavn Byråd 1 medlem.  

  

Institutionens formål er at være ejer af Kvissel Stationsbygning. Stationsbygningen 

skal fungere som borgerhus for Kvissels borgere, og institutionen skal i denne 

forbindelse sikre, at huset kan anvendes som mødested for borgere til forskellige 

fritidsaktiviteter og i øvrigt sådanne aktiviteter, som normalt finder sted i et 

borgerhus.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Lars Kringelholt    

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13398 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 

 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 27. januar 2010 Side 97 af 133 

 

 

85. Valg af 2 medlemmer til Den selvejende institution 

Sæbygård 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 7 i Vedtægt for Den selvejende institution Sæbygård ledes 

institutionen af en bestyrelse på 5-9 medlemmer – heraf, såfremt det er muligt, 2 

medlemmer udpeget af Frederikshavn Byråd.  

  

Institutionens hovedformål er at medvirke til at sikre Sæbygård med de dertil 

knyttede bygningsanlæg med deres interiører og endvidere have og parkanlæg og 

det omgivende landskab som en kulturhistorisk enhed.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlemmer   

Lars Møller, V   

Erik Sørensen, A   

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13754 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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86. Valg af 1 medlem til Den selvejende institution Bangsbo 

Botaniske Have 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 3 i vedtægter for Bangsbo Botaniske Have, Frederikshavn, 

består bestyrelsen af 9-12 medlemmer – heraf er Frederikshavn Kommune jf. § 4 

berettiget til at udpege 1 medlem.  

  

Havens formål er at varetage de administrative og økonomiske opgaver i 

forbindelse med gennemførelse af et projekt til oprettelse af Bangsbo Botaniske 

Have i overensstemmelse med de skitser, der er udarbejdet i forbindelse med 

oplæg til kommuneplan for det pågældende område fra 1989. Bangsbo Botaniske 

Have ser det som et vigtigt formål gennem støtteforeningen Bangsbo Botaniske 

Haves Venner at aktivere haveinteresserede til praktisk arbejde i haven og støtte 

dens formål. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Frode Thule Jensen, V   

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/12435 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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87. Valg af 1 medlem til Den selvejende institution W. Klitgaard  

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 3 i Vedtægter for Den selvejende institution W. Klitgaard 

består bestyrelsen af op til 11 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 1 

medlem.  

  

Institutionens formål er at eje, vedligeholde og drive skibet ”W. Klitgaard”. 

Institutionen skal fremme, at skibet som led i driften anvendes til kulturhistoriske 

undersøgelser og formidlingsaktiviteter vedrørende dansk fiskeris historie.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Elin Hovedskov, V   

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13435 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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88. Valg af 2 medlemmer til Fonden Tordenskiold i 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 5 i Vedtægter for Fonden Tordenskiold i Frederikshavn består 

bestyrelsen af 5 – 12 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 2 

medlemmer  

  

Fondens formål er at fremme lokalområdets kulturhistorie gennem at   

 samle, koordinere og afgrænse rammerne for aktiviteterne omkring 

byprojekt ”Tordenskiold”, som har til formål at give Frederikshavn by og 

omegn et stærkt kulturhistorisk image, der kan vække opmærksomheden i 

omverdenen, og som internt i kommunen skaber lokalhistorisk identitet og 

styrker sammenholdet mellem virksomheder, institutioner, foreninger og 

indbyggere  

 sikre samarbejdet om byprojektet mellem alle relevante aktører i form af 

foreninger, organisationer, myndigheder, turist-, erhvervs- og handelsliv  

 sikre det økonomiske grundlag for byprojektet  

 sikre byprojektets kulturhistoriske autencitet, således at projektet bidrager 

til formidling af lokalområdets historie som en fortsættelse af de intentioner, 

der lå bag etableringen af den levende historiske formidling i 

Tordenskioldsdage – Året er 1717  

 
Indstilling 
Det indstilles, at byrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlemmer   

Lars Møller, V   

Erik Sørensen, A   

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13437 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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89. Valg af 2 medlemmer til Tordenskioldsgarden i 

Frederikshavn - forældrebestyrelsen 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 9 i Vedtægter for Tordenskioldsgarden består 

forældrebestyrelsen af 7 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn Byråd 2 

medlemmer.  

  

Gardens formål er at  

        lære at spille sammen 

        opleve godt kammeratskab 

        få del i fælles oplevelser, fx koncerter, rejser mv.  

        stå til rådig som repræsentanter for Frederikshavn Kommune ved officielle 

lejligheder 

        medvirke ved foreningsarrangementer, byfester og andre arrangementer 

godkendt af forældrebestyrelsen 

        være en del af bybilledet ved at spille for byens handlende og 

erhvervsdrivende 

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlemmer   

Palle Thomsen, A   

June Menne, A    

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13441 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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90. Valg af 1 medlem til Maritim Historisk Forening 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 10 i Vedtægter for Maritim Historisk Forening består 

bestyrelsen af de stemmeberettigede på generalforsamlingen samt 1 medlem 

udpeget af Frederikshavn Byråd.  

  

Foreningens formål er at fremme, støtte og formidle interesse fo r historiske, 

museale og maritime aktiviteter. Aktiviteterne er rettet mod børn, unge og ældre. 

Dette skal blandt andet ske ved erhvervelse af bygninger og driftsmidler på 

Langerak 70, Frederikshavn, samt s/s Nordlyset med kendingsbogstaverne OXHP.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Peter Højlund, C   

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13450 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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91. Valg af 1 medlem til repræsentantskabet for Den selvejende 

institution Sognefogedgården 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 7 i Fundats for Den selvejende institution Sognefogedgården 

ledes fonden af et repræsentantskab på 10 medlemmer – heraf udpeger 

Frederikshavn Byråd 1 medlem.  

  

Fondens formål er at erhverve og vedligeholde Sognefogedgården. Institutionen 

skal sammen med Bangsbo Museum sikre, at Sognefogedgårdens stuehus med 

tilbygninger og stenomsatte have fredes og bevares og anvendes i formidling af 

den lokale kulturhistorie. Sognefogedgården ønskes bevaret som beboelse i den 

stil, den hidtil har været anvendt som beboelse.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til repræsentantskabet.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010 

Medlem   

Henrik Melchiorsen   

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13459 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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92. Valg af 1 medlem til Den selvejende institution 

Aktivitetshuset - Ravnshøj 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 4 i Vedtægter for Den selvejende institution Aktivitetshuset, 

Ravnshøj, består bestyrelsen af 7 medlemmer – heraf udpeger Frederikshavn 

Byråd 1 medlem.  

  

Institutionens formål er at  

 etablere tilbygning til Ravnshøj Hallen  

 indrette tilbygningen med omklædningsrum, klublokaler og samlings - og 

møderum  

 administrere ejendommen og udleje faciliteterne til de lokale gymnastik - og 

idrætsforeninger, børne- og ungdomsforeninger, ungdomsklubber og 

foreninger i øvrigt  

 
Indstilling 
Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Lars Kringelholt    

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13462 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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93. Valg af 1 byrådsmedlem til Emil og Anna Caspers Stiftelse 

 

Sagsfremstilling 

Jf. § 6 i Fundats for Emil og Anna Caspers Stiftelse bortgives lejlighederne af 2 af 

byrådets medlemmer, hvoraf det ene skal være rådets formand, samt formanden 

for Handelsforeningen og Borgerforeningen i Frederikshavn samt sognepræsten.  

  

Stiftelsens formål er at yde fribolig til dertil egnede personer i Frederikshavn 

hjemmehørende forsørgelsesberettigede familier og personer.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet ud over borgmesteren udpeger 1 byrådsmedlem til 

bestyrelsen.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlemmer   

Lars Møller, V   

Bruno Müller, A   

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13465 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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94. Valg af 1 byrådsmedlem til Ingeborg, Ellen Margrethe og 

Elisabeth Møllers Fond 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 7 i Fundats for Ingeborg, Ellen Margrethe og Elisabeth 

Møllers Fond ledes fonden af en bestyrelse på 3 medlemmer, hvoraf formanden 

skal være jurist og de to øvrige medlemmer skal have forudsætning for at vurdere, 

hvorledes legatets midler mest effektivt og hensigtsmæssigt anvendes til fremme af 

legatets formål. Hidtil har bestyrelsen ud over formanden bestået af borgmestrene i 

Frederikshavn og Thisted Kommuner (før kommunesammenlægningen 

borgmestrene fra Skagen og Hanstholm Kommuner).   

  

Fondens formål er at uddele støtte til de efterladte efter fiskere, som er omkomne 

på havet under udøvelse af deres erhverv, og som havde deres hjemsted i 

Danmark. Støtten kan ydes med et mærkbart engangsbeløb, der kommer til 

udbetaling til de efterladte hurtigst efter ulykken. Fonden kan dernæst yde støtte til 

stiftelser og institutioner mv., der som almenvelgørende eller på anden måde 

almennyttige er godkendt af Ministeren for Skatter og Afgifter til at modtage støtte, 

såfremt der et år ikke har været støttemodtagere efter fondens primære formål.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger borgmesteren til bestyrelsen.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010 

Medlem   

Lars Møller, V   

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13592 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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95. Valg af 1 medlem til Den selvejende institution Jens Otto 

Krags Hus i Skiveren 

 

Sagsfremstilling 

Med stemmeret. Jf. § 4 i Vedtægter for Den selvejende institution Jens Otto Krags 

Hus i Skiveren ledes institutionen af en bestyrelse på 11 medlemmer. heraf 

udpeger Frederikshavn Kommune 1 medlem.  

  

Institutionens formål er at bevare ejendommen matr. nr. 7a Råbjerg by og sogn 

som et minde om afdøde, fhv. statsminister Jens Otto Krag og at stille ejendommen 

til rådighed for personer engageret i kulturelle aktiviteter.  

Ejendommen kan, efter bestyrelsens bestemmelse, stilles til rådighed for personer 

uden for denne kreds.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen.   

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Medlem   

Helle Petersen, A    

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13512 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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96. Valg af personlig stedfortræder for borgmesteren til 

kommunekontaktråd Nordjylland (KKR) 2010 – 2013  

 

Sagsfremstilling 

KL’s medlemskommuner i hver region danner et kommunekontaktråd (KKR).  

Jf. § 15 i KL’s love består hvert KKR af borgmestrene og et antal 

kommunalbestyrelsesmedlemmer, valgt af kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra 

de politiske partier og listesamarbejder, fra KL’s medlemskommuner i den 

pågældende region.  

  

KKR har, i overensstemmelse med § 14 i KL’s love, til formål   

         at fremme de fælleskommunale interesser for kommunalbestyrelserne i 

regionale spørgsmål  

         Gennem samarbejde og koordinering af regionale spørgsmål at styrke 

rammer og betingelser for, at den enkelte kommunalbestyrelse effektivt 

kan levere den bedst mulige service til sine borgere 

         at styrke kommunernes samarbejde i varetagelse af opgaver, der går på 

tværs af kommunerne i regionen.  

  

Der udpeges personlige stedfortrædere for medlemmerne af KKR.  

1. viceborgmesteren er stedfortræder for borgmesteren. Hvis 1. viceborgmesteren 

vælges som medlem af KKR af et politisk parti eller listesamarbejde, er 2. 

viceborgmesteren stedfortræder for borgmesteren. Hvis også 2. viceborgmesteren 

vælges som medlem af KKR af et politisk parti eller listesamarbejde, vælger 

byrådet af sin midte en stedfort ræder for borgmesteren til KKR.   

I Frederikshavn Kommune er 1. og 2. viceborgmestrene udpeget af de politiske 

partier hvorfor byrådet skal udpege stedfort ræder for borgmesteren.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at byrådet udpeger en stedfortræder for borgmesteren til KKR 

Nordjylland. 

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Anders Broholm blev valgt. 

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/698 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: mall 

 Besl. komp: BR 
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97. Fastsættelse af vederlag til byrådsmedlemmer for perioden 

1. januar 2010 - 31. december 2013 

 

Sagsfremstilling 

Regler om vederlag mv. er fastsat i bekendtgørelsen om vederlag.  

  

Byrådsmedlemmer skal modtage enten et fast årligt vederlag eller et reduceret  fast 

årligt vederlag og tabt arbejdsfortjeneste for medlemskab af byrådet. Det faste 

vederlag udgør pr. 1. september 2009 i alt 64.431,36 årligt. Det reducerede 

vederlag udgør pr. 1. september 2009 i alt 44.431,36 kr. årligt. Dertil kommer 

dokumenteret tabt arbejds fortjeneste, som maksimalt kan udgøre 5 x mødediæt pr. 

dag, svarende til pr. 1. september 2009 i alt 375 kr. x 5, i alt 1.875 kr. pr. dag. 

Byrådsmedlemmerne skal hvert år tage stilling til, hvilken form for vederlag de 

ønsker i det kommende kalenderår, og dette valg gælder for hele det pågældende 

år.  

  

Der ydes vederlagstillæg på 12.886,20 kr. årligt (pr. 1. september 2009) til 

byrådsmedlemmer med hjemmeboende børn under 10 år.  

  

Endvidere ydes kørselsgodtgørelse og fraværsgodtgørelse ved deltagelse i kurser, 

seminarer mv.  

  

Jf. bekendtgørelse om vederlag kan summen af de vederlag, der ydes til 

medlemmer af kommunalbestyrelsen og udvalgsformænd maksimalt udgøre 315 % 

af borgmesterens vederlag. 

  

Jf. § 21, stk. 1 – 7 i Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommune oppebærer hver 

af formændene for de 7 stående udvalg et vederlag, svarende til 23 % af 

borgmesterens vederlag, i alt 161 % af borgmesterens vederlag. Jf. § 21, stk. 8 

oppebærer formanden for Børn- og Unge-udvalget 9 % af borgmesterens vederlag.  

  

Byrådet kan beslutte, at der ydes udvalgsvederlag til byrådsmedlemmer for 

medlemskab af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn- og Unge-udvalget. 

Dette vederlag kan i alt udgøre 315 % - 170 %, i alt 145 % af borgmesterens 

vederlag. Beløbet fordeles ligeligt mellem udvalgsmedlemmer, der er udpeget af 

byrådet blandt dets medlemmer. Ved fordelingen ses bort fra udvalgenes formænd, 

hvis disse oppebærer vederlag for formandshvervet. 

  

Der er i den kommende byrådsperiode 50 udvalgsmedlemmer og 2 medlemmer af 

Børn- og Unge-udvalget, der kan oppebære udvalgsvederlag. Hvis de 2 

sidstnævnte ikke modtager vederlaget, udgør dette pr. udvalgspost 20.768 kr. (1. 

september 2009). Hvis alle 52 medlemmer modtager vederlaget, udgør dette pr. 

udvalgspost 19.970 kr. 

  

Byrådet kan forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen træffe 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21638 

 Forvaltning: BRS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: BR 
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beslutning om at yde vederlag til næstformanden (1. viceborgmester). Dette 

vederlag kan maksimalt udgøre 10 % af borgmesterens vederlag. Er der valgt flere 

næstformænd, kan vederlaget kun ydes til 1. næstformand. 

Der vedlægges som bilag udkast til retningslinier for vederlag, som indeholder dels 

de ufravigelige regler og dels forslag til den øvrige vederlæggelse af 

byrådsmedlemmer for perioden 2010 – 2013.  

 

Indstilling 

Borgmesteren indstiller, at  

        der for perioden 2010 – 2013 ydes udvalgsvederlag til byrådsmedlemmer, 

der er medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn- og 

Unge-udvalget med det maksimale beløb 

        der for perioden 2010 – 2013 ydes et vederlag på 10 % af borgmesterens 

vederlag til 1. viceborgmesteren 

        det foreliggende udkast til retningslinier for vederlag mv. til 

byrådsmedlemmerne godkendes 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

Bilag 

Retningslinier for udbetaling af vederlag 2010 - 2013 (dok.nr.145225/09) 
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98. Vedtægtsændring - Folkeoplysningsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af byrådets behandling af styrelsesvedtægten sender Børne- og 

Kulturforvaltningen forslag til ændring af Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget, § 2, 

stk 2.  

  

Gældende § 2, stk. 2: 7 medlemmer vælges af byrådet blandt dets medlemmer. 

Byrådet udpeger formand for Folkeoplysningsudvalget blandt de 7 medlemmer.  

  

Nyt forslag § 2, stk. 2: 7 medlemmer vælges af byrådet blandt dets  medlemmer. 

Folkeoplysningsudvalget udpeger selv sin formand. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at byrådet godkender vedtægtsændringen.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/705 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: tasv 

 Besl. komp: BR 
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99. Forslag til Lokalplan FRE.BC.15.05.01 Hangaardsvej i 

Frederikshavn og forslag til Kommuneplantillæg 09.05 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af Plan- og Miljøudvalgets møder den 11. august og den 1. december 

2009 er der nu udarbejdet et lokalplanforslag for et areal mellem Danmarksgade og 

Parallelvej i Frederikshavn, der muliggør opførelse af et  byggeri der kan 

indeholde erhvervs-, butiks- og boligfunktioner.  

  

Lokalplanforslaget har til hovedformål, at indpasse et nyt byggeri der i højde, 

volume og facadeudtryk i såvel Danmarksgade som Parallelvej udformes i respekt 

for gadeforløb og nabobebyggelserne.  

  

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen for 

Frederikshavn Kommune, for så vidt angår bygningshøjder, bebyggelsesprocent og 

etagernes anvendelse. Der er som konsekvens heraf udarbejdet et tillæg nr. 09.05 

til kommuneplanen. Tillægget muliggør, at lokalplanforslaget kan udformes, 

således at det foreliggende erhvervs- og butiksbyggeri kan realiseres.  

  

Lokalplanforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med den politiske beslutning i 

Plan- og Miljøudvalget den 11. august 2009 om, at det kommende byggeri skal 

udformes i respekt for Danmarksgade 70 samt byggeriet på Parallelvej. 

Bygherrerne har fremsat ønske om ændring af lokalplanforslagets afsnit 5.5 om 

bygningshøjder. Ønskerne forelægges på mødet.  

 

Miljømæssige konsekvenser  

Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget i henhold til Lov om 

Miljøvurdering af Planer og Programmer. Screeningen konkluderer, at 

lokalplanforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en 

miljøvurdering.  

Der er ligeledes foretaget en VVMscreening af de to projekter der ligger til grund for 

lokalplanforslaget, der konkluderer, at projekterne ikke fordrer, at der skal 

udarbejdes en VVM-redegørelse iht. Bekendtgørelse om vurdering af visse 

offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om 

planlægning. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler 

Økonomiudvalg og byråd, at Lokalplan FRE.BC.15.05.01 og kommuneplantillæg nr. 

09.05 udsendes i offentlig debat.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12. januar 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 20. januar 2010  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20762 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Anbefales.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

Bilag 

Bilag 1 - Beslutning fra Plan- og Miljøudvalget den 11. august 2009 (dok.nr.133428/09) 

FRE.BC.15.05.01.pdf  (dok.nr.10084/10) 
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100. Gebyr for vejsyn 

 

Sagsfremstilling 

På møde den 15. maj 2007 vedtog Teknisk Udvalg, at alt forberende arbejde ved 

vejsyn udføres af ekstern konsulent (landinspektør) og at udgiften til konsulenten 

skal fordeles blandt de vejberettigede i henhold til partsfordelingen.  

  

Forvaltningen anslår, at udgiftene til en ukompliceret vejsag skønsmæssigt vil 

andrage mellem 15.000 - 30.000 kr. 

  

I henhold til takstoversigten i det vedtagne budget for 2010 er gebyret for vejsyn og 

kendelser fastsat til 2.500 kr. 

  

Som det fremgår af ovenstående, vil dette gebyr kun dække en lille del af 

kommunens udgifter ved vejsyn. Teknisk Forvaltning foreslår derfor, at det 

vedtagne gebyr på 2.500 kr. annulleres, og at det i stedet vedtages, at udgiften til 

ekstern konsulent i forbindelse med vejsyn fordeles blandt de vejberettigede.  

 

Indstilling 

Teknisk Direktør indstiller, at  

 det  vedtagne gebyr på 2.500 kr. annulleres  

 udgiften til ekstern konsulent i forbindelse med vejsyn fordeles blandt de 

vejberettigede  

 
Beslutning Teknisk Udvalg den 3. december 2009  
Indstillingen anbefales over for byrådet.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 20. januar 2010  

Anbefales.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Godkendt.  

  

Dansk Folkeparti ønsker at der indføres en ordning for de mindre bemidlede, hvor 

kommunen betaler en del af udgiften. 

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20560 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tovi 

 Besl. komp: TU/ØU/BR 

 



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 27. januar 2010 Side 115 af 133 

 

 

101. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb for Teknisk 

Udvalgs budgetområde 2010 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet vedtog på møde den 14. oktober 2009 budgettet for 2010.  

  

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Teknisk 

Udvalgs budgetområde, som ønskes frigivet, i alt 43.767.000 kr.:  

  

Pulje vedr. Knivholt hovedgård 986.000 kr.  

Aktivitetsområde Bangsbo 530.000 kr.  

Kystfodring 1.057.000 kr.  

Trafiksikkerhedskampagner  55.000 kr. 

Koordinerede belægningsrenoveringer 12.060.000 kr. 

Matrikulære berigtigelser 172.000 kr.  

Renovering af kørebaner 10.250.000 kr. 

Vejprojekter 10.250.000 kr. 

Renovering af vejbelysningsanlæg 2010-2017 2.258.000 kr.  

Leasingudgifter på anlæg 6.149.000 kr.  

  

Bevillingen finansieres af de på budgettet afsatte rådighedsbeløb.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at byrådet bevilger og 

frigiver rådighedsbeløb på Teknisk Udvalgs område som ovenfor specificeret, i alt 

43.767.000 kr. 

 

Beslutning Teknisk Udvalg den 19. januar 2010 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 20. januar 2010  

Anbefales.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/8064 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: JAPO 

 Besl. komp: TU/ØU/BR 
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102. Budget 2010 - Teknisk tillægsbevilling, Socialudvalgets 

område 

 

Sagsfremstilling 

Med vedtagelsen af budget 2010-13 blev Socialudvalgets budget på flere konkrete 

områder reduceret, dog var det overladt til udvalget at foretage den endelige 

konkretisering og udmøntning. Udvalget behandlede spørgsmålet den 11. 

november og igen den 9. december 2009, hvor der alene udestod konkretisering på 

ældreområdet for 5 mio. kr. Sagen blev den 9. december 2009 udsat .  

Frederikshavn Kommune har ved skrivelse af 17. december 2009 fra Indenrigs - og 

Socialministeriet fået oplyst, at det kommunale tilskud til at styrke kvalitet i 

ældreplejen er løftet med 300 mio. kr. som et resultat af finanslov 2010 – for 

Frederikshavn Kommune betyder det et ikke budgetlagt tilskud på 4,1 mio. kr. pr. 

år.  

Udvalgets budget for visiterede ydelser på fritvalgsområdet er baseret på 

aktivitetsniveauet på budgetlægningstidspunktet (juni 2009), tillagt en 

ekstraordinær visitationsreserve på 1,8 mio. kr., til afdækning af eventuel stigning i 

2. halvår af 2009. Den faktiske udvikling i de visiterede ydelser viser imidlertid at 

antallet af visiterede timer ved årets udgang ikke afviger væsentligt fra niveauet i 

juni. det vil derfor være muligt at finansiere de resterende 0,9 mio. kr. på denne 

konto. 

Til stigninger i 2010 henstår herefter fortsat en ekstraordinær reserve på 0,9 mio. 

kr., den ordinære visitationsreserve på 3,1 mio. kr. samt en demografireserve på 

6,2 mio. kr., der skal afdække et forventeligt stigende antal ældre i 2010.  

 

Indstilling 

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at 

  

         ældreområdets ikke konkretiserede reduktion på 5 mio. kr. nulstilles ved 

tilførelse af det ekstra tilskud til styrkelse af kvaliteten i ældreplejen samt 

udvalgets ekstraordinære visitationsreserve til fritvalgsområdet  

         der søges tillægsbevilling på 4.128.000 kr. svarende til det ekstra tilskud 

vedrørende styrket kvalitet i ældreplejen og finansieret af tilskuddet  

 

Beslutning Socialudvalget den 13. januar 2010  

Anbefales godkendt overfor Byrådet.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 20. januar 2010  

Anbefales.  

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/19476 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: tofi 

 Besl. komp: SOU/ØU/BR 
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Godkendt.  

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

Bilag 

Bilag 1 - Tilskud vedr. styrket kvalitet i ældreplejen 2010 - fordeling af yderligere 300 mio kr. i 

2010 (dok.nr.1571/10) 

Bilag 2 - Redigering af tilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen (dok.nr.1570/10) 
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103. Fontænehus i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Fontænehusene Danmark (tidligere Fountain House Fonden) har rettet 

henvendelse til Frederikshavn Kommune, fordi man er ved at afsøge muligheder 

for at oprette flere Fontænehuse i Danmark.  

  

Det overordnede formål med Fontænehusene er at støtte mennesker med 

sindslidelser til at komme sig og opnå en værdig tilværelse i samfundet. Det sker 

ved at styrke deres selvværd, praktiske kunnen, ansvarlighed og sociale 

færdigheder gennem et arbejdsorienteret dagsprogram og gennem uddannelse og 

støtte til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Fonden har indtil nu oprettet 8 

Fontænehuse rundt om i Danmark.  

  

Et Fontænehus er et rehabiliteringstilbud til mennesker med langvarige 

sindslidelser. Det er ikke en traditionel behandlingsinstitution, men et arbejdssted, 

hvor ligeværdighed, åbenhed og omsorg er i højsædet. Gennem medlemskab i et 

Fontænehus arbejdes der med, at medlemmerne kan udfolde sig i arbejdsmæssig 

og social henseende i husets dagligdag og i forbindelse med tilpassede jobforløb. 

Et Fontænehus drives som en selvejende institution med egen bestyrelse og 

vedtægter, men med ønske om driftsoverenskomst med en kommune.  

  

Efter henvendelsen fra Fontænehusene Danmark har der været afholdt et møde 

mellem Socialpsykiatriafdelingen og Jobcentret om mulighederne for at etablere et 

Fontænehus i Frederikshavn Kommune, ligesom der har været et hold på besøg i 

Fontænehuset ´Kildehuset´ i Aalborg. På baggrund af dette har 

Socialpsykiatriafdelingen lavet en beskrivelse af målgruppe og driftsgrundlag for et 

eventuelt Fontænehus i Frederikshavn Kommune.  

  

Beskrivelsen er meget overordnet, idet den skal være en del af en ansøgning til 

Indenrigs- og Socialministeriet, som Fontænehusene Danmark selv fremsender for 

at søge om midler til finansiering af en treårig projektperiode.  

  

Målgruppebeskrivelse og driftsgrundlag for et fremtidigt Fontænehus i 

Frederikshavn Kommune  

Fontænehuset er et rehabiliteringstilbud til mennesker med langvarige psykiske 

lidelser i alderen 18-60 år. Målgruppen kan have meget forskellige 

forsørgelsesgrundlag, eksempelvis:  

 Førtidspension  

 Kontanthjælp  

 Sygedagpenge  

 Ledighedsydelse  

 Revalidering    

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20931 

 Forvaltning: SSAF 
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Det er ikke en forudsætning for at blive medlem i Fontænehuset, at man kan indgå i 

et jobtræningsforløb. Da man arbejder ud fra Recovery tankegangen, er en af 

metoderne i Fontænehusene, at man tager udgangspunkt i det enkelte menneskes 

ressourcer og anvender disse aktivt i husets drift eller i et overgangsarbejde hos en 

selvstændig erhvervsdrivende udenfor huset. 

  

I Fountain House modellen lægges der afgørende vægt på, at medlemmerne er 

aktive og deltager i det daglige arbejde i klubhuset. For mange medlemmer vil det 

langsigtede perspektiv være en tilbagevenden eller indtræden på arbejdsmarkedet. 

  

Driftsgrundlag de første 3 år 

Fontænehuset i Frederikshavn Kommune tænkes drevet som en selvejende 

institution med egen bestyrelse og vedtægter. Bestyrelsen er ansvarlig for, at den 

daglige drift sker i overensstemmelse med de gældende vedtægter. Bestyrelsen er 

endvidere ansvarlig for ansættelse af leder og medarbejder.  

  

I den treårige projektperiode tænkes huset drevet primært af fondsmidler fra 

Fontænehusene Danmark. I denne periode vil Frederikshavn Kommunes andel af 

driften være at stille en ejendom til rådighed for Fontænehuset og bidrage med, 

hvad der svarer til huslejen. Til dette formål vil ”Skansegården”, Skansegade 12C, 

9900 Frederikshavn være yderst velegnet.  

  

Driftsgrundlag efter projektperioden 

Det er endnu ikke afklaret, hvordan den fremtidige drift skal finansieres efter den 

treårige projektperiodes udløb.  

  

En model kunne være at oprette Fontænehuset som et tilbud efter Loven om Social 

Service § 104 og med driftsoverenskomst med Frederikshavn Kommune. En del af 

driftsoverenskomsten kunne være, at Frederikshavn Kommune stiller 

”Skansegården”, Skansegade 12C i Frederikshavn til rådighed. Derudover 

forventer kommunen at kunne bruge tilbuddet i begrænset omfang.  

 

Indstilling 

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller til Socialudvalget, at  

        man drøfter og godkender beskrivelsen af målgruppe og driftsgrundlag for 

et fremtidigt Fontænehus i Frederikshavn Kommune 

 beskrivelsen af et fremtidigt Fontænehus i Frederikshavn sendes til 

Fontænehusene Danmark for at indgå i en samlet ansøgning til Indenrigs- 

og Socialministeriet  

 

Beslutning Socialudvalget den 9. december 2009  
Anbefales godkendt overfor Byrådet.  

  

Afbud: Irene Hjortshøj og Frode Thule Jensen. 

 

Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget den 20. januar 2010  



 
 

 

Frederikshavn Byråd - Referat - 27. januar 2010 Side 120 af 133 

 

Ejendommen Skansegården, Skansegade 12C, Frederikshavn, var optaget på 

budgettet for 2009 med en salgsindtægt på 1,498 mio. kr.  

Ejendommen blev ikke solgt i 2009. Socialudvalget ønsker at disponere over 

ejendommen som Fontænehus, og anmoder om Økonomiudvalgets godkendelse 

heraf.  

  

Beslutning Økonomiudvalget den 20. januar 2010  

Økonomiudvalget anbefaler, at Skansegården udtages af salgsbudgettet og stilles 

til rådighed for Fontænehus Frederikshavn på de i sagsfremstillingen anførte 

betingelser.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Godkendt.  

  

Dansk Folkeparti ønsker at der udarbejdes en plan for hvad der skal ske efter 

projektperioden.  

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

Bilag 

Supplerende notat til pkt. 11 på Økonomiudvalgets møde 20. januar 2010 (dok.nr.6048/10) 
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104. Takster for madservice til hjemmeboende  

 

Sagsfremstilling 

På forslag fra de socialdemokratiske udvalgsmedlemmer var der ved mødets start 

enighed om at sætte punkt vedrørende taksterne for madservice (mad til 

hjemmeboende ældre) til drøftelse. Punktet blev begrundet med følgende 

bemærkninger: Med virkning fra 1. januar har byrådet i forbindelse med 

budgetvedtagelsen hævet taksten for madservice til 63 kr. for en hoved- og biret. 

Folketinget har efterfølgende i forbindelse med Finanslov 2010 vedtaget at lægge 

loft over taksten for madservice på 45 kr. for en hovedret. Loftet indføres me d 

virkning for 1. juli 2010 og kommunens merudgift for denne grænse kompenseres 

for kommunerne under et. For Frederikshavn Kommune betyder ændringen i 

Serviceloven, at den maksimale takst for en hoved- og biret med virkning fra den 1. 

juli bliver 53 kr. (45 kr. for hovedret + 8 kr. for biret.) Det vil konkret betyde, at 

taksten pr. 1. juli nedsættes med 10 kr. Af den årsag ønskes en drøftelse af det 

betimelige i at der gennemføres en midlertidig takststigning.  

 

Beslutning Socialudvalget den 13. januar 2010  

Udvalget indstiller til byrådets godkendelse, at taksten på maden nedsættes til 53 

kr. for hovedret og biret. Udgiften søges finansieret indenfor udvalgets samlede 

ramme 

 

Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget den 20. januar 2010  

De økonomiske konsekvenser af Socialudvalgets indstilling om at nedsætte taksten 

på mad pr. 1. januar 2010 er en yderligere udgift på ca. 1 mio. kr.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 20. januar 2010  

Anbefales, under forudsætning af, at den yderligere udgift på ca. 1 mio. afholdes 

inden for udvalgets egen ramme.  

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/379 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: anne 

 Besl. komp: SOU/ØU/BR 
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105. Prioritering af afsatte midler til folkeskolernes planlagte 

bygningsvedligehold 2010 og frigivelse af rådighedsbeløb 

 

Sagsfremstilling 

I Frederikshavn Kommunes investeringsoversigt for 2010 er der afsat 13,46 mio. kr. 

til planlagt vedligeholdelse af folkeskolernes bygninger.  

  

Teknisk Service, Ejendomsfunktionen, har udarbejdet prioriteret forslag til 

disponering af puljen for 2010 og indstiller rammen fordelt efter følgende 

fordelingsnøgle:  

  

Afhjælpende vedligehold (skolens eget driftsbudget)  

Oprettende vedligehold, 15 %, 2.003.550 kr. 

Forebyggende vedligehold, 85 %, 11.456.450 kr.  

  

Det anbefales således, at de 15 % til oprettende vedligehold alene prioriteres til 

opretning af de skoler, hvor der kan afstedkomme arbejdstilsyns påbud (AT påbud), 

og ellers forefinde uforudsete opgaver, og de 85 % prioriteres til almindeligt 

forebyggende vedligehold på kommunes skoler  

  

Oprettende vedligehold 

Puljen for oprettende vedligehold, 2,003 mio. kr., prioriteres til at følge 

skoleudviklingsplanerne og løsning af AT påbud for:  

  

•       AT opgaver 

•       pludselige eller uforudsete opgaver 

•       følgeopgaver, som ikke har kunnet forudses  

  

Forebyggende vedligehold 

Grundlaget for prioritering af puljen på 11,456 mio. kr., bygger på den gennemførte 

bygningsgennemgang, samt tilbagemeldinger fra brugere og forvaltninger – se 

prioriteringen i vedlagte bilag. Opgaver er valgt ud fra følgende 5 prioriteter:  

•       Prioritet 1, Lovbefalede krav  

•       Prioritet 2, Sikring af bygningernes brugere (hvor disse kan medføre 

personrisici, eller fare, hvis fejl og mangler for lov til at udvikle sig) 

•       Prioritet 3, Udvendig forebyggende vedligehold  

•       Prioritet 4, Indvendig forebyggende vedligehold  

•       Prioritet 5, bygningsmæssige forbedringer. (energibesparelser, indeklima, 

forbedring af funktions forhold, ønsker)  

  

Orientering om Toiletpulje 

Sideløbende med budgettet for den planlagte vedligehold har Frederikshavn 

Kommune fået del i den landsdækkende pulje til renovering af toiletter,  i alt 5,315 

mio. kr. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/19636 

 Forvaltning: BKF 
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I henhold til den indstilling, hvorpå ministeriet har givet sin accept, er det følgende 

skoler, hvor der udføres forbedringer af toiletforhold:  

  

•       Bangsbostrand Skole, Bygning C, nye toiletkerner, 2.415.000 kr.  

•       Fladstrand Skole, hovedfløj og Børnefløj, renovering af toiletter, 400.000 kr.  

•       Dybvad Skole, toiletrenovering, 1.000.000 kr. 

•       Stensnæsskolen, nye toiletkerne, 1.200.000 kr. 

•       Ankermedets Skole, toiletkerne, 300.000 kr.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler over 

for byrådet, at det afsatte rådighedsbeløb på 13,46 mio. kr. frigives til planlagt 

bygningsvedligehold for folkeskolerne, ud fra prioriteringen som nævnt i 

sagsfremstilling og vedhæftede bilag. 

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 3. december 2009 

Godkendt.  

  

Fraværende: Anders Broholm 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 20. januar 2010  

Anbefales.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

Bilag 

Årsrapport bygningsvedligeholdelse 2010 folkeskoler i Frederikshavn Kommune (dok.nr.136710/09) 
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106. Anmodning om godkendelse af garantistillelse for 

realkreditlån - Boligforeningen Vesterport, afdeling 55 

 

Sagsfremstilling 

Boligforeningen Vesterport anmoder om, at Frederikshavn Kommunen stiller 

garanti for optagelse af et realkreditlån på 1.143.000 kr.  

  

Lånet optages i forbindelse med det for nyligt afsluttede renoveringsprojekt i 

afdeling 55. Der er tale om et af de større renoveringsprojekter, som er gennemført 

med støtte fra Landsbyggefonden.  

  

Byrådet har dem 29. april 2009 godkendt byggeregnskabet for projektet. Der er 

ikke i forbindelse hermed givet tilsagn om garantistillelse, men der er gjort 

opmærksom på, at anmodning herom kan fremkomme efterfølgende.  

  

Landsbyggefonden stiller regaranti for 50 % af garantibeløbet.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale 

over for byrådet, at kommunen stiller garanti for realkreditlån på 1.143.000 kr.  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 20. januar 2010  

Anbefales.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 05/2239 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: ØU/BR 
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107. Frederikshavn Kommunes forpligtelser i forbindelse med 

ansøgning til EU´s Globaliseringsfond 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har sammen med Region Nordjylland udformet en 

ansøgning til EU´s Globaliseringsfond med baggrund i de mange afskedigelser i 

virksomhederne i Frederikshavn kommune og særlig med udgangspunkt i de 

varslede ca. 500 afskedigelser på MAN Diesel i Frederikshavn i august.  

  

Frederikshavn Kommune har i samarbejde med Region Nordjylland siden august 

måned i fællesskab arbejdet på at afsøge mulighederne for at skabe nye 

beskæftigelsesmuligheder for de personer som  rammes af ledighed i 

Frederikshavn Kommune samt det øvrige Nordjylland. Resultatet er en ambitiøs 

plan, der skal bane vejen for at de nordjyske virksomheder kan gøre sig gældende 

på nye markeder og dermed styrke beskæftigelsen.  

  

Et af fokusområderne er den maritime sektor, hvor især virksomhederne i 

Frederikshavn står stærkt. De ansøgte midler skal bruges til efteruddannelse og 

kompetenceudvikling af den ledige arbejdsstyrke over mod de mange service-, 

miljø- og energirenoveringsopgaver, som følger på grund af nye skærpede 

miljøkrav indenfor den maritime sektor – især skibsfarten. På denne måde kan de 

eksisterende kompetencer indenfor fremstilling af skibsmotorer blive videreudviklet 

og være med til at skabe nye arbejdspladser.  

  

Ansøgningen til Globaliseringsfonden harmonerer godt med oplæg til 

vækststrategien i Frederikshavn Kommune, hvor der satses på ”Green shipping” og 

potentialet i fremtidige service- og energirenoveringsopgaver indenfor 

skibsbranchen samt på kompetenceudvikling og iværksætteri inden for 

energioptimering og energirenovering i nybyggeri og den eksisterende boligmasse  

  

Frederikshavn Kommune har sammen med Region Nordjylland udarbejdet en 

ansøgning til EU´s Globaliseringsfond med et nettobudget på i alt 90 mio kr. til en 

fælles satsning med kompetenceudvikling af den ledige nordjyske arbejdsstyrke. 

Ud af det samlede budget på 90 mio kr. kommer de 58 mio kr. fra EU´s 

Globaliseringsfond, som er ansøgt til en målrettet og ekstraordinær indsats udover 

den ordinære indsats som ydes via jobcenteret. Branchen "fremstilling af maskiner 

og udstyr" er særlig hårdt ramt af finanskrisen og den tiltagende globalisering. I 

perioden 15. februar - 15. november 2009 er der mistet mere 1.200 arbejdspladser, 

hvoraf halvdelen er gået tabt i Frederikshavn.  

  

Det store tab af arbejdspladser giver netop adgangen til at søge midler fra EU´s 

Globaliseringsfond, som støtter masseafskedigelser på 500 ansatte eller flere hos 

enten en enkelt virksomhed eller indenfor brancher i regioner, hvor arbejdspladser 

mistes som følge af finanskrisen og den generelle globalisering, og som dermed 

ikke forventes at vende tilbage.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21540 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: LISG 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Ansøgningen sendes til EU-Kommissionen via Erhvervs- og Byggestyrelsen, da det 

er Danmark som søger midlerne i EU på vegne af Frederikshavn Kommune.  

  

I forbindelse med indsendelse af Globaliseringsfondsansøgningen til EU-

kommissionen er der krav om at Frederikshavn Kommune skal afgive en 

økonomisk garanti hertil på de ansøgte 58 mio kr. Baggrunden herfor er, at 

Frederikshavn Kommune har det økonomiske og juridiske ansvar for projektet. I det 

øjeblik ansøgningen godkendes i EU-kommissionen udbetales de 58 mio kr. direkte 

til Frederikshavn Kommune, som hermed skal sørge for at forvalte midlerne korrekt 

efter Globaliseringfondens regler og kriterier i forhold til den godkendte ansøgning. 

Såfremt Globaliseringsfondens regler og kriterier ikke overholdes har 

Frederikshavn Kommune ansvaret for at midlerne tilbagebetales uden videre til 

Kommissionen.  

  

Frederikshavn Kommune har som før nævnt det økonomiske ansvar og den 

økonomiske styring af projektet. Det betyder, at der etableres en organisatorisk 

enhed til at varetage projektledelse samt økonomistyringen af projektet, som 

forankres i Frederikshavn Kommune.  

  

Selve tilrettelæggelsen og gennemførelse af den ansøgte uddannelse og 

kompetenceudvikling af de ledige vil forløbe i perioden medio 2010 til ultimo 2011 

og forventes at ske i samarbejde mellem de kommunale jobcentre, 

uddannelsesinstitutioner, Region Nordjylland samt Frederikshavn Kommune  

  

Garantistillelsen vil ikke påvirke Frederikshavn Kommunes låneramme og udløser 

dermed ikke krav om deponering, idet der udelukkende er tale om at stille en 

garanti for, at de midler der bevilges, blive anvendt til det formål de er givet til.  

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, 

at kommunen stiller garanti til Globaliseringsfonden på 58 mio kr.   

 

Beslutning Økonomiudvalget den 20. januar 2010  

Anbefales.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

Bilag 

Bilag 1 - Globaliseringsansøgning (dok.nr.3614/10) 

Bilag 2 - Budget og f inansiering (dok.nr.3634/10) 
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108. Årsregnskab 2008-2009 for legatet Bombebøssen i 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for legatet Bombebøssen i Frederikshavn sender til byrådets 

godkendelse regnskab for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009.  

  

Årsregnskabet er underskrevet af legatbestyrelsen den 31. juli 2009. Kommunen 

har foranlediget årsregnskabet revideret af Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

Ernst & Young. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.  

  

Af årets overskud på 35.053,53 kr. + overført overskud fra forrige år på 7.938,90 

kr., er der uddelt 19 legatportioner á 2.000 kr., i alt 38.000 kr., og der er tillagt 

373,64 kr. til legatets bundne kapital. Årets resultat udgør herefter 4.618,79 kr., 

som overføres til næste år. 

  

Legatets kapital udgør pr. 31. marts 2009 i alt 671.063,59 kr.  

 

Indstilling 

Centralforvaltningsdirektøren indstiller, at legatets årsregnskab 2008 -2009 

godkendes. 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 20. januar 2010  

Anbefales godkendt.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20177 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: FIVA 

 Besl. komp: ØU/BR 
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109. Udpegning af underskriftsbemyndigede i Frederikshavn 

Kommune pr. 1. januar 2010 

 

Sagsfremstilling 

På mødet den 11. december 2009 besluttede Frederikshavn Byråd, j f.  Den 

Kommunale Styrelseslovs § 32, at dokumenter vedrørende køb og salg af fast 

ejendom optagelse af lån og påtagelse af garntiforpligelser underskrives af 

byrådets formand eller en af de 2 næstformænd i forening med en af direktørerne: 

Jane Wiis, Mikael Jentsch, Jan Nielsen eller Lis Rom Andersen.  

  

Pr. 1. januar er Heidi Becker-Rasmussen fungerende Centralforvaltningsdirektør.   

 

Indstilling 

Det indstilles, at der meddeles underskriftsbemyndigelse til Heidi Becker-

Rasmussen.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21041 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: mall 

 Besl. komp: BR 
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110. Beskæftigelsesministerens svar på uhensigtsmæssigheder 

i den nuværende lovgivning 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd skrev den 27. november 2009 til beskæftigelsesminister Inger 

Støjberg for at gøre opmærksom på de uhensigtsmæssigheder, der er i den 

nuværende beskæftigelseslovgivning.  

  

Inger Støjbergs svarbrev vedlægges i bilag sammen med forslag til svarskrivelse 

fra Frederikshavn Byråd.  

 

Indstilling 

Beskæftigelsesministerens svar brev til orientering. Forslag til svarbrev til 

beskæftigelsesministeriet til drøftelse. 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 27. januar 2010 

Godkendt.  

  

Fraværende: Hanne Welander 

 

Bilag 

Udkast til svarskrivelse til Inger Støjberg (dok.nr.9348/10) 

Svarbrev fra Inger Støjberg, dateret 5.januar 2010 (dok.nr.8233/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/18439 

 Forvaltning: CF 

 Sbh: mall 

 Besl. komp: BR 
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111. Salg af Corasvej 46, Skagen 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 09/3063 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: toka 

 Besl. komp: ØU/BR 
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112. Salg af Kløvervej 7, Sæby 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 09/13408 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: toka 

 Besl. komp: ØU/BR 
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113. Eventuelt salg af areal ved Remisevej i Hørby 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 09/5131 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: toka 

 Besl. komp: ØU/BR 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Erik Sørensen 
   

      

Jens Hedegaard Kristensen 
   

      

Birthe Marie Pilgaard 
   

      

Anders Gram Mikkelsen 
   

      

Jeppe Nielsen Kyk 
   

      

Jens Porsborg 
   

      

Christina Lykke Eriksen 
   

      

Paul Rode Andersen 
   

      

Per Nilsson 
   

      

Mogens Brag 
   

      

Lars Møller 
   

 

      

Bjarne Kvist 
   

      

Jørgen Tousgaard 
   

      

Ole Rørbæk Jensen 
   

      

Hanne Welander 
   

      

Carsten Sørensen 
   

      

Peter E. Nielsen 
   

      

Søren Visti Jensen 
   

      

John Christensen 
   

      

Helle Madsen 
   

      

Jens Ole Jensen 
   

 

      

Birgit Hansen 
   

      

Erik Kyed Trolle 
   

      

Bruno Müller 
   

      

Peter Laigaard 
   

      

Bent Bøgsted 
   

      

Jette Fabricius Toft 
   

      

Brian Pedersen 
   

      

Frode Thule Jensen 
   

      

Pia Karlsen 
   

      

Anders Broholm  
   

 

 
 


